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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: SVGCH4
Hälso- och sjukvårdsadministration, 30 hp
(Health Care Administration, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C

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

Behörighetskrav
För tillträde till påbyggnadskursen fordras genomgången SVGAHA eller HÄSA samt fortsättningskurs
SVGBHB eller HÄSB med minst 22.5 hp godkända i någon av de två sistnämnda kurserna eller motsvarande.

Huvudområde
Statsvetenskap, Political Science

Kursens mål

Efter fullföljd kurs skall studenten kunna:

- visa fördjupad insikt i aktuella problem som den svenska vården och omsorgen står inför.
- identifiera, kategorisera och värdera problem kring vårdens och omsorgens organisering ur ekonomiskt,
administrativt, organisatoriskt, politiskt, professionellt och etiskt/normativt perspektiv samt visa förmåga att
analysera och konstruera strategier kring dessa perspektiv.
- visa fördjupad förmåga att tillämpa samhällsvetenskaplig forskningsmetod i självständigt genomförd
forskningsprocess.

Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 1 Organisering av vård och omsorg, 10.5 hp

Delkursen belyser och diskuterar de problem som vårdens och omsorgens organisering förväntas lösa sett ur tre
perspektiv:
- ett ekonomiskt, administrativt och organisatoriskt perspektiv
- ett politiskt, professionellt perspektiv
- ett etiskt/normativt perspektiv.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Under delkursen genomförs en föreläsning per
perspektiv, som följs upp av ett seminarium med anknytning till perspektivet.



Delkurs 2 Forskningsmetodik, 4,5 hp

Under delkursen som läses parallellt med delkurs 1 bearbetas frågor som kommer upp under delkurs 1.
Huvudsyftet är att utveckla förmågan att utifrån väckta frågor problematisera, utforma frågeställningar samt
konstruera fruktbara operationaliseringar. Framkomna resultat kan komma att användas under delkurs 3.

Delkursen består av seminarier i anslutning till de ämnesområden som behandlas inom varje särskilt perspektiv
i delkurs 1.

Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp

Delkursen består av genomförande och redovisning av ett självständigt arbete med iakttagande av
grundläggande teori- och metodkrav som ställs på samhällsvetenskapligt uppsatsskrivande.

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Delkurs 1 och 2 examineras genom inlämning och seminariebehandling av självständigt arbete (PM) samt
deltagande i seminarium.

Delkurs 3 examineras genom uppsatsseminarium på eget självständigt arbete samt genomförd opposition på
annan uppsats.

Antal provtillfällen per delkurs är begränsade till fem (SFS2004:289)

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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