Kursplan
Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling,
7,5 hp
Perspectives on profession, leadership and development, 7.5 credits
Kurskod
Huvudområde
Ämne
Nivå
Betygsskala
Programtillhörighet
Beslutad av
Datum för fastställande
Senast reviderad/beslutad av
Kursplanen gäller från

PPLEDA
Omvårdnad
Övrigt inom omvårdnad
Avancerad nivå (A1N)
Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp / Fristående kurs
Utbildningsnämnden vid Röda Korsets Högskola
2016-11-16 /Dnr. 92/2016
2020-02-05 Utbildningsnämnden
Höstterminen 2020

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 svensk sjuksköterskelegitimation.
Kursbeskrivning
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna kring specialistsjuksköterskans profession,
arbetsledande roll och att arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete. I kursen integreras
specialistsjuksköterskans kunskap i omvårdnad med fördjupad kunskap kring hållbarhet,
jämställdhet, och ett etiskt förhållningssätt kopplat till mänskliga rättigheter samt våld i nära
relationer. Fördjupad kunskap kring kommunikation och interprofessionalitet ingår också.
Kursen innehåller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) vilket innefattar färdighetstränande
moment som tillämpas kopplat till den egna arbetsplatsen.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Visa fördjupad kunskap i planering, ledning och kvalitetsutveckling av vård- och
hälsoarbete, samt beskriva olika aspekter av kris- och katastrofberedskap.
2. Beskriva hur specialistsjuksköterskan kan arbeta för hållbar utveckling med beaktande
av etiska aspekter, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt våld i nära relationer.
3. Reflektera kring vårdpedagogiska handlingar i team- och patientnära arbete.
4. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla
sin kompetens.

Innehåll
Omvårdnad
Hållbar utveckling
Informations- och kommunikationsteknik
Intersektionalitet
Kris- och katastrofberedskap
Kvalitetsutveckling
Lagar, riktlinjer och styrdokument
Mänskliga rättigheter
Organisation, ledarskap och arbetsmiljö
Professionsutveckling
Stresshantering
Teamarbete
Våld i nära relationer
Lärandeaktiviteter
Undervisningen utgörs av lärandeaktiviteter som innefattar föreläsningar, seminarier och
workshops.
Examination
De examinationer som ingår i kursen är följande:
Tentamen: Individuell skriftlig hemtentamen (2,5 hp). Lärandemål: 2. Betyg: underkänd (U),
godkänd (G), väl godkänd (VG).
Tentamen: Individuell skriftlig hemtentamen (5 hp). Lärandemål: 1, 3, 4 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. För mer information
se Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola (Dnr 19/2017).
Kursansvarig/modulansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska
utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska
utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan
inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan
innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
Examinator kan bevilja alternativ examinationsform för våra program på grund- och
avancerad nivå för student med funktionsvariation som beviljats kompensatoriskt,
pedagogiskt stöd för sina studier.
Övergångsbestämmelser
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats
väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare

innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt
förändringen skedde.
Kurslitteratur
Se bilaga: Kurslitteratur Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling (ht 20)

