
Huvudämnet vårdvetenskap
Helhetssynen på människan och hennes hälsa bildar 
kärnan för all god vård. Under studierna i vårdvetenskap 
lär du dig om människan i vården, sett ur både patientens 
och vårdandets perspektiv. Du får även insikter i hur vår 
miljö och värld påverkar hälso- och vårdprocesserna. 
Studierna ger dig bred kompetens bl.a. i vårdandets 
grundfrågor (ur ett kliniskt, etiskt och kulturellt perspek-
tiv), klinisk hälso- och vårdvetenskap, hälsokunskap och 
vårdvetenskapens didaktik. Du fördjupar dig också i olika 
metoder och sätt att utveckla och förbättra hälsovården. 
Dina kunskaper kommer till nytta på många områden inom 
vården, exempelvis i frågor om utveckling av hälsofräm-
jande och sjukdomsförebyggande metoder, vårdutveck-
ling eller lindring av patienters lidande. Människokärlek, 
värdighet och ansvar står i centrum av dina studier.

Med vårdvetenskap som huvudämne har du en stor valfri-
het och möjlighet att påverka din yrkesprofil genom ditt 
val av biämnen och kurser. Du kan välja studieriktningen 
enligt dina egna styrkor bland biämnena klinisk vårdve-
tenskap (bl.a. vården av äldre, palliativ vård, barn och 
familjers hälsa), hälsovårdsadministration och ledarskap, 
hälsovetenskapernas didaktik, hälsokunskap eller hälso-
teknologi. Du har också möjlighet att välja andra biämnen 
utanför hälsovetenskaperna för att skapa en unik ämnes-
kombination. Vårdvetenskap och de vårdvetenskapliga 
biämnena lämpar sig även för studerande med andra 
huvudämnen än vårdvetenskap.

Tyngdpunkter i forskning
Forskningsprogrammet i vårdvetenskap vid Åbo Akademi 
vilar på en humanvetenskaplig och hermeneutisk grund, 
med utgångspunkt i grundforskning, vilken utgör en nöd-
vändig förutsättning för framgångsrik och innovativ tilläm-
pad forskning. Den bärande tanken i programmet är att all 
forskning utgår ifrån en uttalad värdegrund eller ett ethos. 
Substansen är det primära. Forskningen följer indelningen 
i systematisk och klinisk vårdvetenskap. Genom systema-
tisk grundforskning har vi genom idéhistorisk forskning 
och begreppsutveckling, formulerat en teorikärna. Den 
kliniska grundforskningen bidrar med kliniska bilder 
av teorikärnan och dess grundbegrepp. D.v.s. klinisk 
grundforskning synliggör hur vårdvetenskapliga begrepp 

tar gestalt i klinisk praxis. Genom olika slag av texter, t.ex. 
berättelser, får vi tillgång till inseende i patientens värld 
och förståelse för vad det innebär att vara i ett lidande.

Hermeneutiska observationer och samtal utvecklas och 
blir centrala inom den tillämpade kliniska forskningen. 
Applikationsforskning utövas i olika vårdsammanhang och 
leder fram till kliniska interventioner eller utprövning av nya 
modeller i verkligheten.

Forskning angående människans hälsa fokuserar på 
begreppen hälsa och hälsofrämjande, samt på männis-
kans hälsa i olika åldrar och sammanhang. En god vård 
förutsätter ett samspel mellan vården som konst, teknologi 
och vetenskap och utgör viktiga betingelser för en god 
och högklassig patientvård. Vårdteknologins mål är den 
praktiska nyttan, medan vårdkonsten är det unika vårdan-
det där vetenskapligt och teknologiskt kunnande förenas. 
Etikens budskap om det goda vårdandet och värnandet 
om människans värdighet aktualiseras i nya sammanhang. 
Etiken som hållbar bärande grund för olika vårdkulturer 
och etikens samband med hälsa har stått i fokus för olika 
forskningsprojekt. Nätverksforskning förverkligas i vårdve-
tenskapens didaktik. Forskning bedrivs i ett nationellt och 
ett nordiskt nätverk, där aktuella forskningsfrågor berör 
synliggörandet av vårdvetenskapen i didaktiken i vård-
lärarutbildningen, samt skapa didaktiska möjligheter för 
patientlärande i vården. Hälsovårdsadministration berör 
forskning i ledarskap med betoning på vårdledarskap.

Karriärmöjligheter
Ditt val av studieinriktning öppnar karriärmöjligheter såväl 
inom kliniskt vårdarbete, hälsovårdsadministration, vårdut-
bildning och hälsofrämjande arbete som inom utveckling 
och forskning. Många jobbar med administrativa och 
ledarskapsuppgifter i förmansposition, exempelvis som 
servicechefer, omsorgschefer eller vårdutvecklare inom 
den kommunala vårdsektorn, men även på den privata 
marknaden. En del jobbar som vårdlärare eller lärare i 
hälsokunskap inom den grundläggande utbildningen, 
yrkeshögskolor och andra stadiets utbildningar medan an-
dra kan ha en intressant karriär inom olika organisationer. 
Din helhetssyn på människa och hälsa behövs på många 
håll i arbetslivet!
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