COURSE LITERATURE

Faculty of Health and Occupational Studies
Akademin för hälsa och arbetsliv

Organization, leadership, knowledge of improvements and
informatics in healthcare 7.5 cr
Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg 7,5 hp
Version

Course identifier

Valid from

Valid to

7/1/21

12/31/21

1/1/22

-

OMG107

Course Literature
Dellve, L. & Eriksson, A. (2016). Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och
förändring. Borås: Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås.
Rapportserien Styrning, Organisering och Ledning, 2016:1.
Guldbrandsson, K. (2017). Från nyhet till vardagsnytta: om implementeringens mödosamma
konst. En rapport om implementering av metoder inom folkhälsoområdet, version 2.0..
Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
Martin, L. (2020). Informatik i vården: Hälsoinformatik för sjuksköterskor. Lund:
Studentlitteratur. pages: 283
Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (2020). Ledarskap för hälsa och välbefinnande:
Kunskapssammanställning 2020:6. Gävle: Myndigheten för Arbetsmiljökunskap .
Svedberg, L. (2016). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Lund:
Studentlitteratur.
Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. pages: 16
Thylefors, I. (2013). Babels torn: Om tvärprofessionellt teamsamarbete. Stockholm: Natur &
Kultur.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Ed.) (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och
utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Reference Literatur
Ahmed Khan, Z., Nawaz, A. & Khan I. (2016). Leadership Theories and Styles: A Literature
Review. Journal of Resources Development and Management, 16, 1 - 7.

Page 1
The University of Gävle does not accept cheating in any form. Plagiarism is a form of cheating, which means that you imitate or copy someone else's
work, such as a text, an image or a table, and present the material as your own. The University of Gävle uses anti-plagiarism systems to prevent and
detect fraud in connection with written assignments.

Arbetsmiljöverket (2016). Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön: viktiga pusselbitar i
en god arbetsmiljö. Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Stockholm: Arbetsmiljöverket.
Dellve, L. & Eriksson, A. (2016). Ett arbetsmaterial för att stödja: Hållbart och
hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Göteborg: Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap Göteborgs universitet.
Hofflander, M. (2020). Grundbok i eHÄLSA. Stockholm: Liber AB.
Lindh, M. & Sahlqvist, L. (senaste upplagan). Säker vård. Stockholm: Natur & Kultur.
Rosengren, K. (senaste upplagan). Vårdledarskap: att utveckla och förbättra framtidens vård
och omsorg. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad. Lund:
Studentlitteratur.
Socialstyrelsen. (2021). eHälsa.
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). (2021). eHälsa.
Nilsen, P. (Ed.) (2014). Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerup.

Page 2
The University of Gävle does not accept cheating in any form. Plagiarism is a form of cheating, which means that you imitate or copy someone else's
work, such as a text, an image or a table, and present the material as your own. The University of Gävle uses anti-plagiarism systems to prevent and
detect fraud in connection with written assignments.

