
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2020-12-10 att gälla
från och med 2020-12-10, vårterminen 2021.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som uppdragsutbildning. 
Kursen är en fristående kurs. Kursen är på avancerad nivå och följer riktlinjerna i
Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Kursens övergripande mål är att ge fördjupade kunskaper om och förståelse för
koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, för att kunna verka som
rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården.

Medicinska fakulteten

VMFU87, Rehabiliteringskoordinering inom Hälso- och
sjukvården, 7,5 högskolepoäng

Coordination of Rehabilitation within Health Care, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Fysioterapi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Psykologi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Arbetsterapi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Omvårdnad A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

uppvisa fördjupade kunskaper om rehabiliteringskoordinatorns roll och funktion, i
relation till organisatoriska och samhälleliga förutsättningar, 
identifiera, beskriva och värdera riskfaktorer för sjukskrivning och faktorer som
främjar arbetsförmåga, 
redogöra för hur jämställdhet, hot och våld i nära relationer påverkar
sjukskrivning. 

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

tillämpa relevant lagstiftning och regelverk på ett självständigt och kvalificerat
sätt, vid handläggning av patientärenden som rör sjukskrivning och rehabilitering, 
tillämpa modellen ”International Classification of Functioning, Disability and
Health” i relation till arbetsförmåga, sjukskrivning och rehabilitering, 
analysera och värdera statistik för att utveckla sjukskrivningsprocessen på den
egna vårdenheten, 
föreslå och planera förebyggande och rehabiliterande insatser, i självständighet
och i samverkan. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

granska, analysera och värdera aktuell kunskap på ett självständigt och kritiskt
sätt, 
diskutera och analysera etiska frågeställningar som kan vara relevanta i
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, 
identifiera och reflektera över vilken kompetens som behövs för att handlägga
olika typer av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden, 
tillämpa ett professionellt förhållningssätt gällande integritet, sekretess och
opartiskhet vid handläggning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden med
hänsyn taget till mångfald. 
  

 

Kursens innehåll
 
Kursen har en interprofessionell inriktning och syftar till att ge fördjupade kunskaper
inom kunskapsområdet försäkringsmedicin och rehabilitering. 
Kursen omfattar: 
Lagar, riktlinjer och regelverk 
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
Olika aktörers roller och uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
Sjukskrivningsstatistik 
International Classification of Functioning, Disability and Health 
Riskfaktorer för sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga 
Faktorer som främjar arbetsförmåga och arbetsåtergång 
Arbetsplatsens betydelse
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Jämställdhet, hot och våld i nära relationer 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen är delvis nätbaserad, med kursdagar på kursorten. I kursen används en
lärplattform, där information och kursuppgifter publiceras. Kursens pedagogiska
grundidéer bygger på aktivt lärande, där case-metodik har en framträdande position.
Olika arbetsformer används, såsom föreläsningar, individuella kursuppgifter,
gruppuppgifter och kollegial granskning. Obligatoriska läraktiviteter förekommer. 
Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier, men ges på kvartsfart. Kursuppgifter
genomförs och presenteras såväl individuellt som i grupp. Obligatorisk läraktivitet kan
vid frånvaro ersättas av annan läraktivitet. 
  

 

Kursens examination
 
All bedömning görs individuellt utifrån fastställda kriterier. För varje prov/moment
anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som inte uppnår godkänt
resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå ytterligare
examination. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan begära byte
av examinator. Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell
examination. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Godkänd för kursen som helhet. För godkänd kurs krävs att samtliga prov/moment är
godkända och obligatoriska läraktiviteter genomförda. 
Kursdeltagare som har godkänts i kursen skall på begäran få kursbevis av högskolan. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundbehörighet 
För tillträde till kursen krävs att den studerande har legitimationsgrundande
medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning alternativt socionomexamen eller
högskoleutbildning som i det individuella fallet bedöms som motsvarande. 
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Prov/moment för kursen VMFU87, Rehabiliteringskoordinering inom Hälso-

och sjukvården
 

Gäller från V21

 
2101   Etiska frågeställningar, professionalism och mångfald, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig individuell uppgift 
Obligatorisk läraktivitet 
Muntlig redovisning i grupp 
  

2102   Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig uppgift i grupp 
Obligatorisk läraktivitet 
Muntlig redovisning i grupp 
  

2103   Sjukskrivningsstatistik, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig uppgift i grupp 
  

2104   Patientfall, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

Examinationsform: 
Skriftlig individuell uppgift 
Obligatorisk läraktivitet 
Muntlig redovisning i grupp 
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