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Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, 7,5 hp
Leading and Developing Nursing Care within the Specialist Nurse's Responsibilities, 7,5 HE 
credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-05-24
Beslutande: Institutionen för Hälsovetenskap
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara olika teorier för att leda hälso-och sjukvårdsarbete
• förklara olika organisationsteorier relevanta för hälso-och sjukvårdsarbete
• redogöra för teamarbetets betydelse för utveckling av omvårdnad
• redogöra för ledarskapets betydelse för kvalitetsutveckling inom 

specialistsjuksköterskans ansvarsområde
Färdighet och förmåga
• planera för att leda och samordna omvårdnad inom specialistsjuksköterskans 

ansvarsområde
• identifiera styrdokument, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer relevanta för 

utveckling av omvårdnad
• utveckla en design för implementering av ett förbättringsarbete
• presentera förbättringsarbetet och motivera dess relevans för utvecklning i 

omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera kvaliteter för ekonomisk och ekologisk hållbarhet i hälso-och 

sjukvårdsarbete
• reflektera över värderingar och professionellt förhållningssätt för ledarskap, och dess 

konsekvenser för patienter och medarbetare
• reflektera över hur kvalitetsuteckling kan bidra till patientsäkerhet i omvårdnaden

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet och kandidatexamen med 
huvudområdet omvårdnad eller motsvarande samt en kurs om minst 7,5 hp på avancerad 
nivå inom omvårdnad.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en 
klinisk examination i form av ett förbättringsarbete.

Kursens innehåll
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• förbättringsarbete
• hållbar utveckling
• kvalitetsutveckling
• kvalitetsregister
• kvalitetsindikatorer
• ledarskap
• ledning och samordning
• normer
• organisationsteorier relevanta för hälso-och sjukvårdsarbete
• patientsäkerhet
• specialistsjuksköterskans ansvarsområde
• styrdokument
• teamarbete
• teorier för att leda hälso-och sjukvårdsarbete

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Vid underkänt resultat på klinisk(a) examination(er) under VFU har studenten rätt till 
förnyad VFU och klinisk(a) examination(er) vid ett (1) tillfälle. Examinator kan med 
omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller 
motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt 
innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är 
förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår 
vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt 
VFU-tillfälle på denna kurs.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kursen utgörs av 1,5 hp.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1F  - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
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Huvudområde(n)
Omvårdnad
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