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Mål Moment 1 Ledarskap, lärande och förändringsprocesser, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, förklara och problematisera hur olika perspektiv på lärprocesser inom
organisationer påverkar strategier för förändringsarbete
- temaarbetets betydelse för lärande i professionella organisationer
- förklara hur organisationensstruktur och kultur påverkar förutsättningarna för
förändringsarbete
- analysera och problematisera förutsättningarna att genomföra förändringsarbete som bidrar
till kvalitetsutveckling och effektivisering inom vård och omsorg
 
 
Moment 2 Kvalitetsarbete, personalstrategi och arbetsrättsliga perspektiv, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och förklara förändringsprocesser inom vård och omsorg
- beskriva olika aktörers roller i förändringsprocesser
- beskriva exempel på förändringsarbete som skapar förutsättningar för ansvarstagande,
delaktighet och lärande

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SCG500&revisionId=2585&lang=sv
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- förklara hur ledarens värdegrund och etiska förhållningssätt har betydelse för
förändringsprocessen

Kursens innehåll Moment 1 Ledarskap, lärande och förändringsprocesser, 7,5 hp
- lednings- medarbetar och brukar/patientperspektiv på lärande och förändringsprocesser
- organisationsstruktur och organisationskultur
- organisatoriskt lärande
- teamarbete  i förändringsprocesser
 
Moment 2 Kvalitetsarbete, personalstrategi och arbetsrättsliga perspektiv, 7,5 hp
- ledningsperspektiv på förändringsarbete
- strategier för att utveckla ansvarstagande och delaktighet
- utifrån förutsättningarna på en arbetsplats planera ett förändringsarbete

Undervisning Föreläsningar, fall, studieuppgifter och seminarier.
Föreläsningar och seminarier genomförs via webb konferens.

Förkunskaper Högskoleexamen inom relevant område.

Examinationsform Individuell skriftlig examination och deltagande i obligatoriska moment.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna samt information om obligatorisk
närvaro hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Lärande och förändringsprocesser inom vård
och omsorg

7,5 hp Betyg: AF

0002   Ledarskap och förändringsarbete 7,5 hp Betyg: AF


