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Att vara medicinskt ansvarig för kommunens hälso-och sjukvård och rehabilitering är både
utmanande och kravfyllt. Det krävs att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att
aktuella frågor inom ansvarsområdets hanteras på ett rättssäkert och korrekt sätt.
Ersta Sköndal högskola erbjuder nu en delvis webbaserad kurs för juridisk kompetensutveckling
för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Kursen riktar sig också till och medicinskt ansvariga för
rehabilitering. Att läsa på distans innebär för dig som kursdeltagare att du kan studera var och
när du vill, får en flexibel läromiljö och ges möjlighet till en individuell kontakt med kursens
lärare. Vid kursens fysiska kurstillfällen träffar du kurskollegor och lärare för att få ny kunskap,
dela erfarenheter med kollegor samt lyfta fram situationer från din egen yrkesvardag.
Distansstudier ställer förstås också krav på självständighet för dig som studerar.

Målgrupp
Kursen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för
rehabilitering.

Kursinnehåll
I kursen ingår bland annat rättssystemets uppbyggnad, personrätt, avtalsrätt samt något om
upphandling, förvaltningsrätt, regler om allmän handling och sekretess och en introduktion till
förutsättningarna för skadeståndsansvar och andra påföljder.
Frågor som kommer att behandlas är bland annat:
− Vilka krav ställs för att ett avtal ska vara giltigt och vad blir konsekvenserna av ett ogiltigt
avtal? Vilka krav ställs enligt avtalslagen på en avtalad fullmakt?
− Något om de regler som finns avseende läkemedelshantering, delegering, dokumentation
samt ansvarsbestämmelser inom hälso- och sjukvård.
− När leder begränsningar i rättshandlingsförmågan till att god man eller förvaltare bör eller
ska förordnas?
− Förekomsten av olika typer av förvaltningsbeslut och om hur beslut utformas samt i vilka
fall beslut är överklagbara. Vad innebär den EG-rättsliga regleringen i förhållande till den
nationellt autonoma rätten?

Undervisningsformer
Undervisningsformer – webbaserad kurs
Kursen är en webbaserad kurs som delvis bedrivs på distans. Kursen innehåller fyra lärarledda
fysiska sammankomster och övriga kurstillfällen via internetbaserad plattform. Den internetbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på
plattformen. De olika momenten i kursen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt
uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.

Kursstart
Kursdagar med fysiska kurstillfällen: 22-23 oktober, 2015 och 6-7 april, 2015

Plats
Ersta Sköndal högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 Stockholm (Södermalm) eller
Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal. För karta se www.esh.se.

Lärare
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.

Kostnad
10 200 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer (ca 2 500 kr exkl. moms) samt eventuella res- och
boendekostnader vid kursens fysiska sammankomster. Utbildningen är en poängberättigad
uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk
person.

Information
Information kring utbildningen ges av: Studierektor Susanne Björk, 08-555 051 04,
susanne.bjork@esh.se
För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19 eller uppdrag@esh.se.
Hemsida: www.esh.se/uppdragsutbildning

Anmälan
Anmälan (bifogad) sändes till: Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441,
128 06 Sköndal, eller faxas in på faxnr 08-555 051 65.
Sista anmälningsdag är den 18 september 2015. Anmälan behandlas efter inkommet datum,
enligt principen ”först till kvarn”. Om du är angelägen att komma med på utbildningen bör du
därför anmäla dig så snart som möjligt.
Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att
kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista
anmälningsdatum. Anmälan behandlas efter inkommet datum.

Litteratur
Observera att litteraturlistan är preliminär och kan komma att revideras inför kursstart.
Hellner, Jan (senaste upplagan). Skadeståndsrätten: en introduktion. Stockholm: Norstedts juridik. (136 s)
Holstad, Sigvard (senaste upplagan). Sekretess i allmän verksamhet: en introduktion till de grundläggande
reglerna. Stockholm: Norstedts juridik. (299 s)
Hydén, Håkan (senaste upplagan). Rättsregler: en introduktion till juridiken. Lund: Studentlitteratur (206 s)
Ramberg, Christina & Ramberg, Jan (senaste upplagan). Avtalsrätten: en introduktion. Stockholm:
Norstedts juridik. (122 s)
Warnling-Nerep, Wiweka (senaste upplagan). En introduktion till förvaltningsrätten. Stockholm: Norstedts
juridik. (115 s)
Svensk lag (senaste upplagan). Uppsala: Iustus. (1 522 s)
Artiklar och lagtext tillkommer.
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Anmälan till utbildning:
Kursstart:
Sista anmälningsdag:
Kostnad:
Anmälan skickas till:

Juridisk kompetensutveckling för medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, 15 högskolepoäng
22-23 oktober 2015
18 september 2015
10 200 kr/termin (exkl moms). Obs! Utbildningen pågår under
2 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.
Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441,
128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65. E-post: uppdrag@esh.se

Namn:

Arbetsplats:

Adress hem:

Adress arbete:

Postadress hem:

Postadress arbete:

E-post privat:

E-post arbete:

Tel hem och ev. mobil:

Tel arbete:

Personnummer:
Grund- och vidareutbildning:

Yrke:
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Fakturaadress arbetsgivare:

Organisationsnummer:

Till sökande:
Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.
…………………………………………………….
Ort/datum

……………………………………………………..
Underskrift sökande

Till arbetsledaren:
Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften
godkänns härmed för 2 terminer för fakturering till
arbetsgivaren. Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdagen. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt
deltagarantal uppnås.
……………………………………………………………………
Ort/datum
……………………………………………………………………
Underskrift ansvarig arbetsledare
………………………………………….………………………...
Namnförtydligande och telnr

