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Huvudområde:
SKA (Statsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-03-09 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
SVGAHA Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg 30 hp samt
registrerad på SVGBH1 Hälso- och sjukvårdsadministration varav 22,5 hp ska vara godkända.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för aktuella problemställningar som den svenska hälso- och sjukvårdssektorn
står inför,
2. identifiera, kategorisera och värdera problem från hälso- och sjukvårdssektorn ur ett
ekonomiskt, administrativt, organisatoriskt, politiskt, professionellt, etiskt och normativt
perspektiv samt att självständigt analysera och konstruera tillämpbara strategier kring dessa
perspektiv, 
3. redogöra för relationen mellan problemformulering, som tar utgångspunkt i organisering



av hälso- och sjukvårdssektorn, metod, teori, empiri och resultat,
4. tillämpa forskningsmetodik på insamlat datamaterial hämtat från aktuella
problemställningar inom organisering av hälso- och sjukvårdssektorn, 
5. beskriva och analysera empiri från organisering av vård- och omsorgssektorn inom ramen
för det självständiga arbetet,
6.presentera ett självständigt arbete såväl skriftligt som muntligt samt
7.kritiskt granska det egna arbetet och andras självständiga arbeten.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1 Organisering av vård och omsorg, 10,5 hp
Delkursen belyser och diskuterar de problem som vård- och omsorgssektorns organisering
förväntas lösa sett ur tre perspektiv:
- ett ekonomiskt, administrativt och organisatoriskt perspektiv
- ett politiskt, professionellt perspektiv
- ett etiskt och 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 aktualiseras under
delkurs 1. Huvudsyftet är att utveckla förmågan att utifrån väckta frågor kunna
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. Det självständiga arbetets ämne väljs självständigt av studenten i samråd
med handledare.
Handledning erbjuds endast under den tid delkursen pågår. Delkursens undervisningsformer
består av föreläsningar, individuell- eller grupphandledning och ett avslutande seminarium i
vilket studenten försvarar sitt arbete samt opponerar på en annan students självständiga
arbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 Organisering av vård och omsorg, 10,5 hp
Lärandemål 1-2 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter som
presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Delkurs 2 Forskningsmetodik, 4,5 hp
Lärandemål 2-4 examineras genom individuella skriftliga inlämningsarbeten som
seminariebehandlas.

Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp
Lärandemål 1-6 examineras genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras



vid obligatoriska seminarier.
Lärandemål 7 examineras även genom opposition på annan students självständiga arbete

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 3 är begränsat till
fem, på grund av begränsade
resurser.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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

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 i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


