Magisterprogram i Hållbar organisering och
hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg,
60 hp
Utbildningen stärker din förmåga att i funktionen som ledare kunna
påverka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet på ett hållbart och
hälsofrämjande sätt. Målet är även att stärka förmågan att hantera och
kritiskt värdera de ständiga utmaningar och krav som ställs på verksamheten.
Programmet möter upp ett stort behov av ledarskapskompetens inom
sektorn, något som efterfrågas på nationell nivå. Huvudämnet är vård- och
omsorgsadministration som inkluderar kunskap om ledarskap, organisation
samt organisering och förbättringsarbeten i vård och omsorg.
Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg,
7,5 hp
Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv, 7,5
hp
Hållbart HRM-arbete, 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp (vi erbjuder bl.a. kursen Hållbar och hälsofrämjande
arbetsmiljö inom vård och omsorg)
Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Vill du inte läsa ett helt program? Kurser
markerade i rosa ges även som fristående
kurser under höstterminen 2019!

VILL DU UTVECKLA
DITT LEDARSKAP?
Värnar du ett hälsosamt och hållbart arbetsliv?
Vi har program och kurser för kvalificerade
arbeten inom vård, arbetsliv och välfärd.
Sök våra ledarskapsutbildningar HT19

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer,
30 hp
Vill du öka din kompetens och utveckla din roll som ledare inom
äldreomsorgen? Då ska du läsa kursen Ledarskapsutbildning för
äldreomsorgens chefer. Den ger dig kunskap om den nationella värdegrunden
för äldre och arbetet med värdegrundsfrågor. Allt med målet om god kvalitet
för den äldre personen. Kursen tar även upp lagstiftningen på området samt
styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. I kursen bearbetas dessutom olika ledarskapsoch organisationsteorier samt förbättringskunskap, utvärdering och
evidensbaserad praktik. Sök redan idag!

Vård- och omsorgsadministration 1, 2 och 3, 90 hp
Här har du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper och färdigheter
för arbete som administratör och ledare inom vården. Vi erbjuder tre kurser
i ämnet med flera delkurser i vardera och om du väljer att läsa alla tre kurser
dvs. totalt 90 hp, har du möjlighet att ansöka om Kandidatexamen under
förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.
Vård- och omsorgsadministration 1, 30 hp
Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Hälsoekonomi, 7,5 hp
Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorg, 7,5 hp
Organisation, ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp

Vård- och omsorgsadministration 2, 30 hp

Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, 7,5 hp

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp.

Förbättringskunskap, utvärdering samt evidensbaserad praktik, 7,5 hp

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp.
Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5
hp.
Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vårdoch omsorgsorganisationen, 7,5 hp.

Ledarskap och hälsa i arbetslivet - 7,5 hp
Kursen tar upp och belyser olika aspekter på hälsa och ledarskap. Två centrala
frågor under kursen är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas
hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

Vård- och omsorgsadministration 3, 30 hp
Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Vill du inte läsa ett helt program? Kurser
markerade i rosa ges även som fristående
kurser under höstterminen 2019!

