
Grundstudierna (25 sp) i hälsovårdsadministration består av följande kurser: 

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp 

Ledarskapsteorier, 5 sp 

Organisationsteorier, 5 sp 

Ekonomi och juridik inom hälsovårdsadministration: 

1. Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp 

2. Lagstiftning inom social- och hälsovården, 5 sp 

 

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap,5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen ger grundläggande insikter i hälsovårdssystemets och -administrationens samhälleliga 

betydelse, interna strukturer, processer och utveckling.  

Detta är den första kursen i biämnet hälsovårdsadministration. Den följs av ytterligare tre kurser 

inom grundstudierna i hälsovårdsadministration. Kursen omfattar en introduktion i följande teman:  

- Vårdadministration som forskningsområde och disciplinär anknytning  

- Den caritativa administrationens och ledarskapets grunder och betydelse för vårdkulturen; historik, 

nutid och visioner  

- Administrativa strukturer; organisationstyper och arbetsfördelning  

- Administrativa processer: planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering  

- Organisation och politisk administrativ styrning av hälso- och sjukvård i Finland och internationellt. 

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:  

- redogöra för minst tre sätt att se på vårdadministration som forskningsområde och dess disciplinära 

anknytningar  

- förklara på en grundläggande nivå hur ett caritativt ledarskap bygger upp administrationen 

utgående från patienten  

- känna igen olika typer av organisationer: offentliga, privata  

- ge minst tre exempel på hälsovårdssystemets och -administrationens samhälleliga betydels 

 

Ledarskapsteorier, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Kursen ger en grundläggande insikt i olika ledarskapsteorier och människobildens samband med 

ledarskap, samt grundläggande insikter om ledarskapets betydelse för utvecklande av vårdkulturer.  



I kursen behandlas historiska och aktuella ledarskapsteorier. Det caritativa ledarskapets betydelse för 

vårdkulturen diskuteras. 

Lärandemål: 

Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna:  

- känna igen centrala element i en organisationskultur  

- redogöra för en ledarskapsteori och dess människobild  

- värdera denna ledarskapsteoris betydelse för kulturen i en vårdorganisation  

- känna till minst tre andra ledarskapsteorier  

- redogöra för det caritativa ledarskapets betydelse för vårdkulturen 

 

Organisationsteorier, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Kursen ger en grundläggande kännedom om utgångspunkterna och innehållet i organisationsteorier; 

grundläggande insikter i tillämpningar inom förvaltningen av allmänna organisationsteoretiska 

uppfattningar samt förståelse för särdrag hos den offentliga förvaltningen.  

Kursen ingår i grundstudier i hälsovårdsadministration. Det centrala innehållet i kursen utgörs av 

utgångspunkter för och innehåll i organisationsteorier samt huvuddrag i organisationsforskning. I 

kursen tillämpas ett caritativt synsätt på hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

Lärandemål: 

Efter avslutad kurs skall studeranden kunna:  

- förklara minst tre centrala begrepp inom organisationsteorier  

- beskriva minst tre skillnader mellan privata och offentliga organisationer  

- redogöra för en organisationsteori och relatera den till caritativt ledarskap  

- känna till ytterligare minst fem andra organisationsteorier 

 

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Kursen ger grundläggande insikter i social- och hälsovårdens ekonomi som en del av 

samhällsekonomin och organisationens verksamhet. Kursen ger också kännedom om allmän 

budgeteringsteori samt om planering, budgetering och redovisning inom den finländska offentliga 

förvaltningen.   

Innehåll:   

- centrala ekonomiska frågeställningar och begrepp   

- social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhälls- och organisationsekonomin   

- ekonomiska kalkyler och prestationsmått samt tillämpningar inom social- och hälsovården   



- ekonomins betydelse för vårdkulturen   

- budgetteorier   

- ekonomisk styrning i form av planering, budgeteringstyper och argument samt redovisning inom 

social- och hälsovård som en del av offentlig förvaltning   

- budgeteringens betydelse för vårdkulturen. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs ska studeranden kunna:  

- beskriva hur de offentliga budgeterings- och redovisningssystemen är uppbyggda  

- tolka offentliga budgeter och bokslut  

- beskriva hur ekonomiska kalkyler och prestationsmått kan användas för patientens bästa  

- redogöra för hur hälsoekonomin och budgeteringen bildar yttre ramar för hälso- och sjukvården  

- redogöra för vårdledarens möjligheter att göra patientens röst hörd i ekonomisk argumentering 

 

Lagstiftning inom social- och hälsovården, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen ger grundläggande insikter i lagstiftning gällande social- och hälsovård.Kursen ger också 

insikter i kollektivavtalssystemet.   

Kursen omfattar:   

- patientens, anhörigas och social- och hälsovårdspersonalens rättsliga ställning   

- särdragen i social- oc h hälsovårdspersonalens anställningsvillkor   

- offentlig och privat anställning   

- kollektivavtalssystemet. 

Lärandemål: 

Efter godkänd kurs ska studeranden kunna:  

- redogöra för det huvudsakliga innehållet i lagen om patientens rättigheter  

- känna till det huvudsakliga innehållet i hälso- och sjukvårdslagen  

- redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan offentlig och privat anställning  

- redogöra för kollektivavtalssystemets betydelse för hälso- och sjukvårdspersonalens anställnings- 

och arbetsvillkor. 


