
Vill du kompetensutveckla dig inom 
socialrätt eller ledarskap? 

FRISTÅENDE KURSER INOM 
ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

Sök våra fristående kurser VT20!

Läs mer om våra utbildningar på 
hb.se/utbildning

Organisation och ledarskap i vård och 
omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5 hp
Deltid (50%) - Campus Borås

Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och 
organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp. 
Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar 
och forskningsetik. Dessutom belyses värdebaserat ledarskap av betydelse 
för vård och omsorg.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:

Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 

högskolepoäng eller

Godkänt resultat på följande kurser:

• 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



Socialrätt 7,5 hp
Deltid (25%) - Distans

Denna introduktionskurs i socialrätt ger dig nödvändig kunskap 
och förståelse för vilka lagar och författningar som gäller inom det 
socialrättsliga området.

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och 

förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar 

och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga 

området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom: socialrätt, 

socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt 

och straffrätt.

Socialrätt II 7,5 hp
Deltid (25%) - Distans

Fortsättningskurs som ger en breddad kunskap i socialrätt med särskild 
betydelse för myndighetsutövning med relevans för det sociala arbetets 
praktik. 

Kursen ger en översiktlig kunskap om sociala rättigheter med särskilt 

fokus på: tvångsvårdslagstiftning, barns rätt, EU och migrationsrätt. 

Genomgående belyses sociala, humana, ekonomiska och ekologiska 

hållbarhetsaspekter i relationen mellan professionella och den 

enskilde och dess anhöriga i besluts- och utförandeprocessen vid 

myndighetsutövning i socialt arbete. Tyngdpunkten ligger på regler av 

betydelse för det sociala arbetets praktik ur olika perspektiv (brukare, 

anhöriga och professionella).

Förbättringskunskap, utvärdering och 
patient- och brukarsäkerhet i vård- och 
omsorgsorganisationen 7,5 hp
Deltid (50%) - Campus Borås

Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård 
och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete 
inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå 
belyses.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:

Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 

högskolepoäng eller

Godkänt resultat på följande kurser:

• 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

Läs mer om våra utbildningar på 
hb.se/utbildning


