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HÖGSKOLEEXAMEN 
HIGHER EDUCATION DIPLOMA 

HUVUDOMRÅDE: EKONOMISK HISTORIA ELLER 
STATSVETENSKAP 

MAIN FIELD OF STUDY: ECONOMIC HISTORY OR POLITICAL 
SCIENCE 

INRIKTNING: VÅRDADMINISTRATION 

SPECIALISATION: HEALTH CARE ADMINISTRATION 

 

1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2021-05-25 och ersätter 
tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-921-16. 

2 Nivå 

Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

3.3 Lokala mål 

För att erhålla en högskoleexamen med inriktning mot vårdadministration 
ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 

− visa kunskap och förståelse för hierarkiska relationers betydelse 
inom hälso- och sjukvården  
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− visa kunskap och förståelse för hälso- och sjukvårdssektorns 
ekonomi, politik och styrning 

− visa kunskap och förståelse för sjukvårdens juridiska ramverk 

Färdighet och förmåga 

− behärska vårddokumentation, journalhantering och eHälsa 

− visa förmåga att kommunicera på medicinsk engelska samt 
behärska medicinsk terminologi både i tal och skrift 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

− visa förmåga att analysera hälso- och sjukvårdssektorns 
ekonomi, politik och styrning 

− visa förmåga att analysera hierarkiska relationers betydelse 
inom hälso- och sjukvården 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 
högskolepoäng (hp), varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom 
något av huvudområdena ekonomisk historia eller statsvetenskap.  

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 
högskolepoäng inom något av huvudområdena ekonomisk historia eller 
statsvetenskap. 

4.3 Övriga krav 

För examen krävs följande kurser: 

Vårdens administration, organisation och politik  15 hp 

Sjukvårdens juridik och journalhantering  15 hp 

Vård, samhälle och hälsoekonomi  15 hp 

Introduktion till vetenskapliga studier  7,5 hp 

Svensk och engelsk medicinsk terminologi  15 hp 

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi  15 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning  15 hp 

eHälsotjänster och den digitala patienten 7,5 hp  

Teori, metod och fördjupningsarbete, ekonomisk historia eller  

Teori, metod och fördjupningsarbete, statsvetenskap  15 hp 
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5 Övergångsregler 

Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2021-07-01 
har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-921-
16. 


