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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning 2015-02-12 och
senast reviderad 2016-05-19 av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2016-05-19, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, men kan
även läsas som fristående kurs. Kursen följer riktlinjerna i högskoleförordningen (SFS
1993:100 med senare ändringar).  
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
  

systematiskt jämföra ledarskapsteorier samt ge exempel på vad som är
utmärkande för ledarskapets kärna, 
kartlägga och förklara relationer mellan hälsoekonomiska, organisatoriska och
juridiska ramverk och hur dessa påverkar sjuksköterskans ledarskap inom olika
hälso- och sjukvårdsorganisationer i ett globalt perspektiv, 
analysera och diskutera betydelsen av grupprocesser och teamarbete. 

Medicinska fakulteten

SJSE18, Ledarskapets teori och praktik i omvårdnad, 6,5
högskolepoäng

Leadership in Theory and Practice in Nursing, 6.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Omvårdnad G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

relatera ledarskapets olika dimensioner till personliga egenskaper som krävs för
olika kravprofiler som är relevanta för professionen, 
utöva och reflektera över teamarbete och konflikthantering utifrån konkreta
situationer. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

reflektera över maktförhållanden i sjuksköterskans vardagliga ledarskap i relation
till medarbetare, 
argumentera och reflektera över betydelsen av hur sjuksköterskan i sitt ledarskap
kan företräda patientens intresse. 

  

 

Kursens innehåll
 
Ledarskapsteorier 
Hälso- och sjukvårdens organisation 
Styrdokument 
Grundläggande hälsoekonomi 
Teamarbete, grupprocesser och konflikthantering 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning och läraktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse hos
studenten och karakteriseras av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion
och kritisk analys. Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, grupparbete,
kollegial granskning, färdighetsträning, seminarier och föreläsningar. 
Obligatorisk läraktivitet kan vid frånvaro ersättas av annan läraktivitet. 

 

Kursens examination
 
För varje prov/moment anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som
inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå
ytterligare examination. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan,
hos programdirektör eller motsvarande, begära byte av examinator. 
  
Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination. 
  
  
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För godkänd kurs krävs att alla provmoment är godkända. 

 

Förkunskapskrav
 
 

Övrigt
 
Kurserna läses i den ordning de ges. 
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Prov/moment för kursen SJSE18, Ledarskapets teori och praktik i

omvårdnad
 

Gäller från V15

 
1501   Ledarskapets teori och praktik, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Individuell skriftlig salstentamen samt obligatoriska läraktiviteter (specificeras i
kursbok). 

1502   Konflikthantering, 0,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Muntligt i grupp med individuell bedömning samt obligatoriska läraktiviteter
(specificeras i kursbok). 

1503   Ledarskapets olika dimensioner, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Gruppuppgift med skriftlig inlämning och muntlig uppföljning med individuell
bedömning samt obligatoriska läraktiviteter (specificeras i kursbok). 

1504   Ledarskapets betydelse i en vårdande kultur, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Gruppuppgift med skriftlig inlämning och muntlig uppföljning med individuell
bedömning samt obligatoriska läraktiviteter (specificeras i kursbok). 
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