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Uppdragsutbildningen ges i samarbete med institutionen för neurovetenskap och fysiologi, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och kvalitetsstrategiska avdelningen på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

SYFTE Uppdragsutbildningens syfte är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om 
olika aspekter av processledning samt att de efter genomförd utbildning ska 
kunna tillämpa och utveckla en processyn för ständig verksamhetsförbättring. 
Teamet arbetar i kursen med ett eget valt förbättringsarbete.  

KURSINNEHÅLL Utbildningen innehåller grundläggande praktiska begrepp, metoder och 
modeller inom process- och kvalitetsledning såsom: 
• Kvalitetshistorik 
• Processteknik 
• Metoder och verktyg för processledning 
• Pedagogik för förändring 
• Grupprocesser 
• Utformning av vårdkedjor och arbetsprocesser 
• Mätmetoder och statistik som stöd vid processledning 
• Genusperspektiv i ledarskap 
Under kursen arbetar teamen med processledning i valt förbättringsarbete 
inom den egna verksamheten med stöd av en handledare.  

MÅLGRUPP Uppdragsutbildningen vänder sig till medarbetare som deltar i teambaserat 
förbättrings- och utvecklingsarbeten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
För att kunna använda metoderna i det egna arbetet under kursens gång måste 
minst två personer från varje team delta. 

KOSTNAD 9 500 kronor per deltagare 
FÖRKUNSKAPER För tillträde till kursen krävs svenska B och engelska A samt examen på 

högskolenivå om minst 180 hp inom något av hälsovetenskapens 
huvudområden eller motsvarande. För uppdragsutbildning är 
förkunskapskraven en rekommendation. 
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Ansök senast den 9 september 2022. I mån av plats sker antagning fram till kursstart. 

Medarbetare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansöker om en plats i kursen på separat blankett. 
Ni anmäler ett team med 2–5 deltagare från er verksamhet. Deltagare från vårdverksamhet bör ha en 
läkare med i teamet.  
Antalet platser är begränsat, besked om antagning skickas ut via mail. 

Kursdagar är planerade till 24–25 november, 15–16 december 2022, 19–20 januari, 23–24 februari, 
23–24 mars, 20–21 april, 11–12 maj, 15–16 juni. Därutöver tillkommer grupparbeten och 
självständiga studier, kursen motsvarande 10 veckors heltidsstudier.  

Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum och ställa in kursen om det är för få sökande eller på 
grund av annan orsak som ligger utanför vår kontroll. 
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