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Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö
(A1F)
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Förkunskapskrav: Magister- eller specialistsjuksköterskeexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete
(examensarbete) om 15 hp på avancerad nivå inom något av följande områden:
• ambulanssjukvård
• intensivvård
• anestesisjukvård
• distriktssköterska eller
• akutsjukvård
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen behandlar områdena vårdledarskap och teamsamverkan med fokus på hur sjuksköterskan leder vårdandet och hur
teamets medarbetare samarbetar i vårdandet. Kursen fokuserar på sjuksköterskans förmåga att leda och utveckla det
patientnära teamarbetet i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer. Kursens syfte är att studenten
skall kunna tillämpa och fördjupa kunskap för att självständigt leda och samverka i patientnära vårdande i tvärprofessionella
team.
Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.1 analysera och jämföra metoder och teorier för grupprocesser, kommunikation, makt och samspel vid patientnära
tvärprofessionellt teamarbete,
1.2 analysera teorier om ledarskapets betydelse för patientnära tvärprofessionellt teamarbete.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
2.1 tillämpa metoder och teorier för grupprocesser, kommunikation och samspel vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete,
2.2 tillämpa teorier om ledarskap och patientnära teamutveckling,
2.3 konstruera en handlingsplan med syfte att skapa ett patientnära tvärprofessionellt teamarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
3.1 analysera och värdera evidensbaserad kunskap avseende grupprocesser, kommunikation och samspel vid patientnära

tvärprofessionellt teamarbete,
3.2 analysera och värdera evidensbaserad kunskap avseende ledarskap och teamutveckling,
3.3 analysera och värdera etiska aspekter vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete,
3.4 reflektera över och värdera det egna förhållningssättet när det gäller att leda och utveckla det patientnära teamarbetet,
3.5 reflektera över och värdera det egna behovet av ytterligare kunskap avseende att leda och utveckla det patientnära
teamarbetet.
Undervisningsformer
Kursen bedrivs som distansundervisning, på halvfart och med flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter
att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt
tre gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett
webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till
kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.
Undervisningen i kursen består av:
 föreläsningar
 seminarier
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift (INL 1)
Lärandemål 1.1, 1.2, 2.3, 3.1 och 3.2.
Högskolepoäng: 4,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt
Seminarium (SEM 1)
Lärandemål 2.1 och 3.3
Högskolepoäng: 1.5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt
Seminarium (SEM 2)
Lärandemål 2.2, 3.4 och 3.5
Högskolepoäng: 1.5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5)
första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då
examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade ”uppsamlingstentamen” erbjuds
ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran
skall vara skriftlig.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av
särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.
Övrigt
Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö,
60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

