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Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen [HL])

Kursens mål
Den studerande skall efter avslutad kurs kunna
- beskriva och reflektera över olika teorier och modeller inom organisation och ledarskap
- ge exempel på olika organisations- och samverkansformer inom en arbetsterapeutisk kontext
- analysera och problematisera olika ledar- och medarbetarroller inom vård och omsorg
- beskriva styrning, utvecklings- och kvalitetsarbete inom vård och omsorg med fokus på
arbetsterapeutens profession
- översiktligt beskriva arbetsrättslig lagstiftning
- kommunicera med andra inom vård och omsorg

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens huvudsakliga innehåll
- organisations- och ledarskapsteorier
- samverkan, medarbetarskap och interprofessionellt lärande
- förändrings-, utvecklings- och kvalitetsarbete
- hälsoekonomi
- arbetsrätt och arbetsmiljö
- myndigheter och offentlig förvaltning
- genus och mångfald

Studieformer
Kurslitteraturen bearbetas genom egna studier och aktiverande undervisningsformer. I kursen
ingår lärarledda föreläsningar (för distansstudenter tillgodoses detta på alternativt sätt),
gruppaktiviteter, temadagar om arbetsrätt samt myndighetsutövning. Examinationsseminariet är
deltagarlett och kursdeltagarna ansvarar för delar av planering, genomförande samt feedback.
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De terminer som kursen ges som nätbaserad distanskurs krävs tillgång till internetansluten dator
motsvarande ADSL och ett headset med mikrofon. Högtalare och mikrofon inbyggd i dator kan ej
användas. För nätbaserad kommunikation med lärare och andra studenter krävs uppkoppling vissa
bestämda tider. Enstaka kursmoment kan komma att förläggas till campus Örebro.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer
Ledarskap, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0100)

En individuell skriftlig hemtentamen

Temadag Myndighetsansvar, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)

Aktivt deltagande i temadag om myndighetsansvar

Temadag Arbetsrätt, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)

Aktivt deltagande i temadag om arbetsrätt

Examinationsseminarium, 0,5 högskolepoäng. (Provkod: 0400)

Aktivt deltagande i examinationsseminarium

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.

Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF],
betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt
utsedd lärare (examinator).

Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller
väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Ledarskap
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Temadag Myndighetsansvar
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Temadag Arbetsrätt
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Examinationsseminarium
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor
45 hp i arbetsterapi A
30 hp i medicin A
45 hp i arbetsterapi B

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.
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Övergångsbestämmelser
.

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.

Övriga föreskrifter
Kursen är obligatorisk i Arbetsterapeutprogrammet.

För betyget Väl Godkänd (VG) krävs VG på individuellt skriven hemtentamen samt genomförda
obligatoriska moment.

Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Börnfelt, Per-Ola (2009)
Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
Stockholm: SNS Förlag, 156 sidor

Nilsson Kerstin (red.) (senaste upplagan)
Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete
Lund: Studentlitteratur, 171 sidor

Parmander Marianne (2005)
Från idé till verklig förändring att planera, genomföra och utvärdera förändringsprojekt i kommun
och landsting
Lund: Studentlitteratur, 176 sidor

Socialstyrelsen (2005)
Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården
Stockholm: Socialstyrelsen, 109 sidor, [Rapport]

Stål Rolf (2008)
Vårdkommunikation i teori och praktik
Lund: Studenlitteratur, 168 sidor

Sveriges kommuner och landsting (2008)
Arbetsrätten i kommuner och landsting : en översikt av lagar och avtal som reglerar
arbetsförhållanden i kommuner och landsting
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, 141 sidor

Referenslitteratur
Handbok - redskap och metoder vid kvalitetsarbete
Örebro: Örebro läns landsting, (0000)

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
-Viss litteratur används inte i sin helhet.
- Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer.
- Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan. Om en senare upplaga än den angivna finns,
läses denna.
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