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ENGELSK ÖVERSÄTTNING  Improvement knowledge 

och ECTS:   7,5 cr. points 

EXAMINATOR:  Bitr. Professor Henrik Eriksson, Teknikens ekonomi 

och organisation 

KURSANSVARIG: Patrik Alexandersson, Centrumföreståndare CHI, 

Teknikens ekonomi och organisation 
 

KURSENS INSTITUTION: Teknikens ekonomi och organisation 
 

SYFTE:  Syftet med utbildningen är att deltagarnas kunskap och förmåga 

skall nå den nivå som behövs för att leda och driva ett 

målinriktat och långsiktigt kvalitetsdrivet förbättringsarbete. 

Detta innebär att kunna planera, leda, samordna och utveckla 

verksamheten med fokus på patient/kundtillfredsställelse samt 

att kunna leda ett resultatinriktat förbättrings- och 

utvecklingsarbete. 
 

MÅL: Kursdeltagarna skall efter fullgjord kurs ha tillägnat sig 

principerna för kvalitetsutveckling, ha god kännedom om 

de viktigaste kvalitetsverktygen, ha god kunskap och insikt 

vad avser förbättringskunskap, och kunna fungera som 

ledare för en patient-/kundfokuserad 

verksamhetsutveckling inom sitt verksamhetsområde. 

 

INNEHÅLL OCH  

ORGANISATION: Kursen behandlar hur man kan leda utvecklingsarbete med 

fokus på förbättring, kundtillfredsställelse och effektivitet. 

Kursdeltagarna skall efter fullgjord kurs ha tillägnat sig 

principerna för kvalitetsutveckling, ha god kännedom om de 

viktigaste kvalitetsverktygen, ha god kunskap och insikt vad 

avser förbättringskunskap och kunna fungera som ledare för 

kundfokuserad verksamhetsutveckling inom sitt 

verksamhetsområde. I kursen varvas teoretiska aspekter med 

förbättringsprojekt och tillämpningar i den egna 

organisationen, och reflektioner tillsammans med övriga 

deltagare 

LITTERATUR:   Bergman, B. och Klefsjö, B. (2015). Kvalitet från 

behov till användning, 6:e utg. Lund, 

Studentlitteratur. 
 

Eriksson, H (2019). Sveriges bästa verksamheter. 

Göteborg. Förbättringsakademin. 
 



 

Samt vetenskapliga artiklar och övrigt material utdelat i 

samband med kurstillfällen. 

 

 

EXAMINATION: Examinationen är upplagd för att stimulera det egna 

lärandet. I detta inkluderas aktivt deltagande i 

kursmomenten, förbättringsarbete som redovisas muntligt 

och skriftligt, samt interaktiv examination av behandlade 

kursmoment. Betygsskala: ”underkänd/godkänd” 

 

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet, akademisk grundexamen 

 

SYLLABUS The course will examine the concepts of Quality 

Improvement and their use in a quality driven organisational 

development. Experiences will jontly be developed through 

applications in the participant’s organisation. 

 

SVENSK TEXT TILL  

KURSBEVIS:  Kursen har behandlat hur man kan leda utvecklings- 

arbete med fokus på förbättring, kundtillfredsställelse 

och effektivitet. Deltagarna skall efter fullgjord kurs ha 

tillägnat sig principerna för kvalitetsutveckling, ha god 

kännedom om de viktigaste verktygen, ha god kunskap 

och insikt vad avser förbättrings-kunskap och kunna 

fungera som ledare för patient-/ kund-fokuserad 

verksamhetsutveckling inom sitt område. I kursen har 

teoretiska aspekter varvats med förbättringsprojekt och 

tillämpningar i den egna organisationen. 

 

 

ENGELSK TEXT TILL  
KURSBEVIS:  The course examines the concepts of Quality Improvement 

and their use in a quality driven organisational development. 

After completion of the course, the participant should have 

acquired a deep understanding of Improvement Knowledge 

and insights in the leadership role in quality driven 

organization development. Through applications in the 

participant’s organisation, insights and skills in the 

application of these concepts to an organisation should have 

been achieved. 


