Organisation för handledarorganisationen
inom de olika verksamheterna
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Samtliga verksamheter har inrättat en handledarorganisation med
olika handledningsnivåer:
9 handledare på enheten
9 huvudhandledare
9 kontaktlärare

Funktionsbeskrivningar

Handledaren
Funktion:
9 ansvara för handledning av studenten i det dagliga
arbetet
9 se till att studenten ges tid och möjlighet att analysera
och reflektera så att teori och klinisk utbildning knyts
samman och ger studenten ett helhetsperspektiv
9 stödja studenten att nå målen för kursen
9 delta i kontinuerliga träffar och seminarier tillsammans
med studenter, huvudhandledare och personal
9 stimulera och främja en trygg och aktiv lärande miljö
9 delta i bedömning av studenten

Huvudhandledare
Funktion:
9 genomföra inventering av verksamhetens
utbildningsplatser årligen
9 ha övergripande ansvar för planering och fördelning av
utbildningsplatserna på enheten
9 tillse att studenterna erhåller handledare med rätt
kompetens för sin kliniska kurs. Hänsyn ska tas till nivån
på kursen
9 vara stöd för den personliga handledaren i
handledarrollen
9 ansvara för kontakten mellan den kliniska
adjunkten/kontaktläraren och klinikens handledare
9 vara kontaktperson gentemot Hälsohögskolan, och verka
för ett nära och väl strukturerat samarbete mellan
utbildning och verksamhet
9 tillsammans med den kliniska adjunkten/kontaktläraren
ansvara för kontinuerliga träffar med studenter och
personlig handledare
9 stimulera verksamma yrkesgrupper och studenter att
hålla sig ajour med pågående forsknings och
utvecklingsarbete
9 uppmuntra studenterna att presentera sina
studieuppgifter/uppsatser i seminarieform tillsammans
med verksamhetens personal
9 ge aktivt stöd till personlig handledare och student vid
bedömning

Klinisk adjunkt/kontaktlärare från
Hälsohögskolan
Funktion:
9 informera verksamheten om Hälsohögskolans olika
utbildningar och kurser
9 tillsammans med huvudhandledaren ansvara för
kontinuerliga träffar och seminarier där studenter och
även verksamhetens personal ges möjlighet att delta
9 ha kontinuerlig kontakt med huvudhandledaren
9 verka för ett väl fungerande samarbete mellan
Hälsohögskolan och verksamheten
9 ha kontinuerlig dialog med huvudhandledaren för att
säkerställa att studenten ges möjlighet att utöver
kunskaper och färdigheter skaffa sig förmåga till
självständig och kritiska bedömning, samt förmåga att
följa kunskapsutvecklingen allt inom det område
utbildningen avser
9 ha kontinuerlig dialog med huvudhandledaren för att
säkerställa att studenten ges möjlighet att tillämpa,
integrera och tillägna sig teoretiska kunskaper och
praktiska färdigheter
9 vara en resurs för huvudhandledaren och ge ett aktivt
stöd i pedagogiska frågor och stimulera
huvudhandledaren till fortsatt kunskapsutveckling
9 följa upp och utveckla den kliniska utbildningen
9 stimulera till forsknings och utvecklingsarbete i
anslutning till verksamhetsområdet

