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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-03-21 och
gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SVGAHA
Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg, 30 hp
(Leadership and Development in Public Health Care, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska, men kan också ges på något annat skandinaviskt språk eller på engelska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet eller motsvarande.

Huvudområde
Statsvetenskap, Political Science

Kursens mål

Kursens mål är att studenten ska kunna

- beskriva och förklara den offentliga sektorns uppbyggnad och organisation främst med fokus på vårdens och
omsorgens struktur och placering inom systemet.
- visa kunskap och förståelse för sambandet mellan hälsa, samhällsstrukturer och politiska eller professionella
förändringsstrategier.
- identifiera och kategorisera strukturella, kulturella och ledarskapsmässiga problem inom vårdens och
omsorgens organisation.
- visa kunksap och förståelse för finansiering av och ekonomistyrning inom vård och omsorg.
-förstå och använda sig av grundläggande bokföring- och bokslutsprinciper.
-visa kunskap om samt kunna identifiera problem i relationen individ, grupp, ledarskap samt
förändringsprocesser inom vård och omsorg.

Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 1 Vård och omsorgspolitik, 7,5 hp

Delursen syftar till att ge förståelse om sambandet mellan hälsa och samhälleliga åtgärder. Delkursen behandlar
det politiska systemets uppbyggnad och arbetsformer och vård och omsorgsarbete i ett omvärldsperspektiv.
Kursen fokuserar på den politiska policyprocessen och välfärdspolitiken med inriktning mot vård och
omsorgsfrågor.

Delkurs 2 Organisationsteori, 7,5 hpå



Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om organisationsteoretiska aspekter på vård och
omsorgsarbete. Ett viktigt fokus ligger på de organiserings-
problem som ligger i skärningspunkten mellan problemområdena politik, ekonomi, kvalitet och etik.

Delkurs 3 Resurser och ekonomi, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ekonomistyrning i politiskt styrda organisationer.
Delkursen skall också ge grundläggande kunskaper om aktuella ekonomiska förändringsstrategier inom
kommuner och landsting.

Delkurs 4 Ledarskap i personalintensiv verksamhet, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge förståelse för individens och gruppens psykologiska villkor på arbetsplatsen ur ett
utvecklingsperspektiv. I kursen behandlas relationer mellan individen och gruppen och relationer mellan
grupper och organisationer med arbetsledarrrollen som ett centralt fokus.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examination sker efter varje delkurs och är skriftligt och individuellt men kan för vissa moment ske i grupp-
och seminarieform. Delkursprov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande examination inom ramen för
undervisningen. Antal provtillfällen per delkurs är begränsade till fem (SFS 2004:289).

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och
rättigheter.
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