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Krav på förkunskaper
Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogram. Behörig att antas är den som har avlagt
sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk
examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen. Vid fristående kurs
är den behörig som har avlagt svensk sjuksköterskeexamen.
Kursbeskrivning
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna kring specialistsjuksköterskans profession,
arbetsledande roll och att arbeta med utvecklingsarbete. I kursen integreras
specialistsjuksköterskans kunskap i omvårdnad med fördjupad kunskap kring mänskliga
rättigheter och intersektionalitet samt globalisering. Fördjupad kunskap kring kommunikation,
grupprocesser och interprofessionalitet ingår också.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Analysera intersektionalitet med utgångspunkt i global omvårdnad och beskriva
konsekvenserna i relation till de mänskliga rättigheterna.
2. Beskriva hur specialistsjuksköterskan kan arbeta med hållbar utveckling i vårdverksamheten.
3. Visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbete.
4. Reflektera kring vårdpedagogiska handlingar i team- och patientnära arbete.
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5. Visa specialistkunskaper inom kris- och katastrofberedskap.
6. Visa självkännedom och förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
fortlöpande utveckla sin kompetens.
Innehåll
Global omvårdnad
Hållbar utveckling
Hot- och våld i vården
Informations- och kommunikationsteknik
Intersektionalitet
Katastrofmedicin
Kvalitetsutveckling
Lagar, riktlinjer och styrdokument
Mänskliga rättigheter
Organisation, ledarskap och arbetsmiljö
Professionsutveckling
Stresshantering
Teamarbete
Undervisningsformer
Undervisningen utgörs av lärandeaktiviteter som innefattar föreläsningar, seminarier och
workshops.
Examination
Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:
Tentamen: Individuell skriftlig hemtentamen (2,5 hp). Lärandemål: 1 och 2. Betyg: underkänd (U),
godkänd (G), väl godkänd (VG).
Tentamen: Individuell skriftlig hemtentamen (5 hp). Lärandemål: 3, 4, 5 och 6 Betyg: underkänd (U),
godkänd (G), väl godkänd (VG).

För väl godkänd (VG) i kursen krävs betyget VG på båda tentamina enligt ovan.
Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination fyra (4) gånger. Den som
underkänts två gånger på examination har rätt att begära att annan examinator utses.
Kurslitteratur
Se bilaga: Kurslitteratur Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling (vt16)
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