Kursplan

Hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
Health promoting leadership within care
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: B2VHL1
Version: 4.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2017-02-08
Gäller från: HT 2017
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (A1F)
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: Hälso- och sjukvårdsutveckling
Förkunskapskrav: Kandidatexamen och 1 års arbetslivserfarenhet från vård och omsorgssektorn samt inom
magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp avklarade kurser:
Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg 7,5 hp, Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och
omsorg 7,5 hp samt Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv 7,5 hp eller motsvarande.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I kursen, som är en läskurs, fokuseras på Hälsofrämjande ledarskap inom vård- och omsorgssektorn.
Mål
Kursen syftar till att studenten genom självstudier under handledning tillägnar sig fördjupade kunskaper inom ett specifikt
tema inom hälsofrämjande ledarskap.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:
Kunskap och förståelse
1:1 redogöra för aktuellt forskning inom området hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.
Färdighet och förmåga
2:1 skriftligt kunna redovisa aktuell litteraturöversikt,
2:2 identifiera centrala forskningsfrågor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 kritiskt värdera och reflektera över forskningsläget.
Undervisningsformer
Undervisningen sker via självstudier med hjälp av handledning via Adobe Connect. Arbetsformen förutsätter att studenterna
har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Kommunikationen mellan lärare och kursdeltagare sker
via ett webbaserat utbildningsverktyg, PingPong.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande moment:
Individuell skriftlig uppgift
Lärande mål: 1:1, 2:1, 2:2, 3:1

Högskolepoäng: 7,5
Betygskala: U/V
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på individuell skriftlig inlämningsuppgift.
För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs väl godkänt betyg på individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturen väljs av studenten i samråd med examinator.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
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.
Övrigt
Kursen är valbar i magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60
högskolepoäng.
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll

