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Grundnivå, O0109H
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G# Omvårdnad Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt 
Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända 
kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, 
med lägst betyget godkänd/E.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Päivi Juuso
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Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

 
Kunskap och förståelse  
 

redogöra för olika pedagogiska teorier och modeller•
redogöra för modeller och principer för ledarskap•
förklara förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och god omvårdnad•
redogöra för svensk arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning•
redogöra för patientsäkerhetsarbete •

 
 Färdighet och förmåga

tillämpa pedagogiskt förhållningssätt i relation till undervisnings- och handledningssituationer av medarbetare, 
patienter och närstående

•

tillämpa olika ledarstilar i förhållande till omvårdnadens ledarskap  
 

•

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 

reflektera över och diskutera lärandeprocesser i olika vårdkontext•
reflektera över individens förmåga att kunna tillgodogöra sig information i olika situationer•
reflektera över egna värderingar och förhållningssätt samt identifiera styrkor och utvecklingsområden som 
ledare, medarbetare och handledare

•

Kursinnehåll
pedagogiska teorier•
handledning•
ledarskap•
patientsäkerhet•
arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning•

 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och 
studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och 
seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i 
laborationer/simuleringar, workshops och seminarier är obligatoriskt.

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Lärande och ledarskap 4,5 hp Vår 2022, Lp3 3 (4)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 04:05:19



Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer individuellt och i grupp. För godkänd kurs krävs att 
lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg 
sätts av examinator.

Övergångsbestämmelser
Kursen O0109H motsvarar kursen O0088H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: 
Studentlitteratur. 
*Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: 
Studentlitteratur. 
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 
Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet) 
Lundin, K., & Sandström, B. Ledarskap inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur 
Rönnberg, L. (senaste upplagan). Hälso- och sjukvårdsrätt. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Seminarium U G# 1,5 Obligatorisk V22

0002 Litteraturseminarium U G# 1,5 Obligatorisk V22

0003 Individuell skriftlig tentamen U G# 1,5 Obligatorisk V22

Kursplanen fastställd
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