Sköndal 19 april, 2021

Kursinbjudan
Verksamhetsstyrning och ledarskap,
förändringsledning, 5 hp
Inledning
Att vara chef/arbetsledare inom vård och är både utmanande och kravfyllt. Enligt
Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och
tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god
etik och ett respektfullt bemötande och beprövade metoder och erfarenheter
används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av
arbetet. Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, erbjuder
nu på uppdrag av Linköpings kommun, en utbildning som ger dig stöd i din roll
som chef och diskuterar frågor kring förändringsledning, lärande organisation,
kommunikation och retorik.
Kursens mål och innehåll
Efter utbildning ska cheferna ha förståelse för och kunskap om:
Förändring och
•
förändringsledning,
betydelsen av lärande
•
organisationer,
kommunikation och språk,
•
hur välfärdsteknik kan bidra till
•
ökad delaktighet och självständighet hos brukare/kunder/patienter
hur tekniska lösningar kan bidra
•
till att göra arbetsuppgifter enklare.
Utifrån ovanstående mål behandlas i kursen frågor kring:
förändringsledning, skillnad
•
mellan förbättring och förändring och att det finns olika grader av förändring,
kommunikation och retorik som
•
styrverktyg,
välfärdsteknik i socialt
•
arbete/vård/omsorg,
digital delaktighet, brukarfokus.
•
Medarbetarens roll för digitalisering.
Kursen målgrupp

2 (3)

Utbildningen riktar sig till befintliga chefer inom äldreomsorg.
Förkunskapsnivå
Utbildningen riktar sig till personer med allmän behörighet för högskolestudier.
Formella regler om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller dock inte
för uppdragsutbildning. Däremot gäller samma krav för studier och examination
som på vanlig universitetsutbildning och efter att ha godkänts på kursen får
deltagarna akademiska poäng. Behörig att delta i uppdragsutbildning är den som
utses av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren.
Undervisningsformer
Kursen innehåller sex lärarledda undervisningsdagar med föreläsningar, seminarier
och diskussioner., Kursdeltagare har också tillgång till en webbaserad lärplattform
till stöd för självstudier mellan kursdagarna.
I dagsläget planeras kursen för fysiska kursträffar men i händelse av covidrestriktioner kan kursen komma att genomföras på distans med stöd av det
digitala mötesverktyget zoom.
Kursledare
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita Svensson
disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och
forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Ersta Sköndal högskola
och Malmö högskola.
Kursdagar
Kursen ges på kvartsfart i utbildningssystemet och startar den 16 september,
2021. Övriga kurstillfällen är den 30 september, 14 oktober, 28 oktober,
11 november och 9 december, 2021. Samtliga dagar 9.00–16.00.
Lokal
Kurstillfällenas sammankomster kommer information om vilken lokal när vi vet
vilka restriktioner som gäller.
Kurslitteratur
Aktuell litteraturlista delges deltagare i samband med att välkomstbrev skickas från
högskolan.
Anmälan
Anmälan görs via mejl till Karin Eklund: karin.eklund2@linkoping.se, där namn,
arbetsgivare, mejladress samt vilken kurs som avses framgå.

Sista anmälningsdag är den 18 juni 2021.
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Efter anmälan och antagning skickar högskolan välkomstbrev med detaljerad
kursinformation till deltagare.
Har du frågor om kursen vänder du dig till studierektor Susanne Björk, Ersta
Sköndal Bräcke högskola tel. 0768 93 1016 susanne.bjork@esh.se
Vid frågor om deltagande, lokaler eller andra praktiska frågor vänder du dig till:
Karin Eklund, Projektledare Leanlink, karin.eklund2@linkoping.se, 013 - 26 20 97

