INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen, 7,5
högskolepoäng
Coordination of the rehabilitation process, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2016-02-29 och senast reviderad
2020-02-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-02-18, vårterminen
2020.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för medicin
Inplacering

Kursen ges som uppdragsutbildning.
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Förkunskapskrav

Rekommenderade förkunskapskrav är att ha genomgått högskoleutbildning
motsvarande kandidatexamen 180 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin,
omvårdnad, psykologi, socialt arbete eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- på en grundläggande nivå redogöra för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens
innehåll,
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- kunna redogöra för hälso- och sjukvårdens ledning, organisation och arbetssätt i
relation till sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen,
- redogöra för funktionen koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen,
- översiktligt redogöra för aktuell lagstiftning inom socialförsäkringsområdet,
- kortfattat beskriva hur arbetsförmåga påverkas av fysiska, psykiska och sociala
faktorer

Färdigheter och förmåga

- planera och föreslå samordningsinsatser som främjar återgång i arbete,
- tolka och tillämpa sjukskrivningsstatistik i verksamhetens förbättringsarbete,
- ge exempel på metoder för att främja samarbete i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera kring etiska dilemman i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen på
individ- organisations- och/eller samhällsnivå,
- analysera och reflektera över sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utifrån ett
genus- jämlikhets- eller maktperspektiv,
- relatera begreppen motivation, ansvar, hälsolitteracitet och empowerment till
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen,
- förklara hälso- och sjukvårdens roll och betydelse i rehabiliteringsprocessen
Innehåll

Arbetsrätt - lagar och sekretess
Begrepp inom socialförsäkringen
Funktion och betydelse av koordinering i sjukskrivings -och rehabiliteringsprocessen
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens arbete med rehabilitering
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Förändringsprocessen - innehåll och konsekvenser
Genus -och jämlikhetsperspektiv
Klinisk försäkringsmedicin
Kommunikation som verktyg i samarbete och samordning
Kritiskt tänkande
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, arbetsförmåga och återgång i arbete
Sjukskrivningsstatistik
Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv

Former för undervisning

Kursen använder sig av blended learning som metod där självständiga distansstudier
kombineras med undervisning på campus. Undervisningen på campus i Göteborg består
huvudsakligen av introducerande föreläsningar och diskussionsseminarier under ca 8
heldagar förlagda dagtid. De självständiga studierna innefattar förutom inläsning av
litteratur och förberedelser inför seminarier även fallstudier. För att utveckla det egna
lärandet ansvarar studenten själv för att söka, bearbeta och kritiskt granska litteratur.
Kommunikation med kursledaren sker via lärplattformen mellan träffarna.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom:
- en individuell skriftligt inlämnad uppgift
- en muntlig presentation
- tre obligatoriska moment i form av inlämnade skriftliga uppgifter, deltagande vid tre
seminarier där deltagaren diskuterar egna och andras individuella uppgifter
Frånvaro från ett obligatoriskt moment kan kompenseras med en alternativ uppgift
enligt instruktion från kursansvarig lärare.

Examination sker genom skriftlig inlämning och muntlig redovisning av en
examinationsuppgift. Dessutom krävs att studenten fullgör tre studieuppgifter samt
deltar vid seminarier då dessa diskuteras. I händelse av frånvaro vid seminarium kan
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studenten ta igen detta enligt anvisningar av kursansvarig lärare.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Efter kursens slut sker en anonym kursvärdering via lärplattformen samt en muntlig
kursvärdering i grupp. Under kursens gång genomförs utvärderingar vid minst två
tillfällen. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

För att kunna genomgå kursen krävs att studenten har tillgång till dator med
internetuppkoppling.
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