1(2)

KURSPLAN

Samverkan inom arbetsrehabilitering, 3 högskolepoäng
Cooperation in Work Rehabilitation, 3 credits
Kurskod:

HSAN10

Utbildningsnivå:

Fastställd av:

Utbildningsrådet 2018-10-23

Utbildningsområde: Vård

Gäller fr.o.m.:

2020-01-20

Ämnesgrupp:

TR1

Version:

1

Fördjupning:

G2F

Huvudområde:

Arbetsterapi

Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering

Grundnivå

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• identifiera olika aktörer inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och deras uppdrag
• identifiera olika lagar och regelverk som styr och påverkar samverkan
• identifiera olika samverkans innebörd och betydelse för att öka delaktighet i arbetslivet på

individ- grupp- och samhällsnivå.
Färdighet och förmåga
• ge förslag på vilka lämpliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser de olika aktörerna

kan bidra med utifrån ett individperspektiv
• tillämpa akuella lagar och regelverk i olika rehabiliteringssituationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera och visa förståelse för samverkans betydelse på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Innehåll
- aktörer i den arbetsinriktade rehabiliteringen – uppdrag och organisation
- lagstiftning om samverkan
Undervisningsformer
Kursen ges som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet och avslutade kurser i ämnet arbetsterapi om 60 hp samt avslutade
kurser i Anatomi och fysiologi för arbetsterapeuter, 7,5 hp, Sjukdomslära för arbetsterapeuter,
10,5 hp och Gerontologi, 4,5 hp (eller motsvarande kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
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Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Individuell skriftlig
inlämningsuppgift

3 hp

A/B/C/D/E/FX/F
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