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KURSPLAN
Patientsäkerhet I, 7,5 högskolepoäng
 

Patient Safety I, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
 

Kunskap och förståelse

applicera systemteoretiska modeller i hälso- och sjukvården och socialtjänst
förklara hur händelser och olyckor inträffar utifrån olika organisations- och teoriperspektiv
förklara hur samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människan som resurs
påverkar säkerhet och säkerhetsarbete.

 

Färdighet och förmåga

kritiskt och självständigt integrera teori, evidens och metoder inom organisation och
ledarskap för att analysera, bedöma och hantera frågeställningar och situationer som rör
patientsäkerhet
till att skapa delaktighet för patienter/brukare, närstående och medarbetare i
säkerhetsarbetet
identifiera behovet av och kunna ge stöd till patient/brukare, närstående och professionella
medarbetare vid uppkommen vårdskada.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

värdera och förstå människan som en resurs för säkerhetsarbetet
kritiskt värdera hur förutsättningar i samhället, socialtjänst, hälso- och sjukvårdssystem,
kultur och arbetsmiljö påverkar säkerhetsarbetet.

 

Innehåll 
- säkerhet och systemsyn
- organisation och kultur
- mänskliga faktorn – människan som resurs för säkerhet
- verktyg och metoder för patientsäkerhet och resiliens
- lagar och föreskrifter
 

Undervisningsformer 

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning), där självstudier kombineras med
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campusträffar och webbaserade moment.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en

utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett

examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande och minst två års erfarenhet inom Hälso- och

sjukvårds- eller omsorgsområdet (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
 
Kursen examineras genom

individuell skriftlig uppgift
muntlig redovisning av uppgift vid ett slutseminarium
medverkan i schemalagda diskussioner på webben.

 
Kursen examineras av disputerad lärare.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Övrigt
Närvarobestämmelser 
Obligatorisk närvaro vid slutseminarium.
 

Kurslitteratur
Ödegård, S. (Red.). (2013). Patientsäkerhet: teori och praktik. Malmö:Liber.
 
Ödegård, S. ( Red.). (2019). Säker vård – nya perspektiv på patientsäkerhet. Malmö:Liber.
 
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
 
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7,5 hp U/G/VG
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