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Lärandemål
Studenterna skall uppfylla följande läromål efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten

• visa kunskap om området rehabilitering inom arbetslivet

• visa kunskap om arbetsgivarens skyldighet och ansvar inom området rehabilitering

• visa förståelse för samspelet mellan rehabiliteringens olika parter såsom arbetsgivaren, arbetstagaren,
företagshälsovård, primärvård, Försäkringskassan, fackförbund och Arbetsförmedlingen.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten

• visa förmåga att analysera en rehabiliteringsprocess med avseende på sjukskrivningars olika skeden
samt identifiera avgörande insatser

• visa förmåga att vara en aktiv part i, samt driva en rehabiliteringsprocess

• visa förmåga att se samverkansmöjligheter med olika rehabiliteringsaktörer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten

• visa insikt i ett professionellt förhållningssätt gentemot rehabiliteringens intressenter utifrån ett
arbetsgivarperspektiv

• kunna värdera och analysera olika informationskanaler och utifrån dessa upprätta en god hand-
lingsplan.

Innehåll
Arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv.
Inkluderande lagar och regler inom sjukförsäkringsområdet.
Rehabiliteringsinsatser.
Vanliga förekommande problemområden inom rehabilitering.
Samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer.
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Undervisningsformer
Undervisningen sker via föreläsningar, seminarier samt självständigt arbete individuellt och i grupp.

Förkunskapskrav
Avslutade kurser om minst 37,5 hp inom Pedagogik eller Psykologi (eller motsvarande kunskaper)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom två examinationer; dels en tillämpningsuppgift i grupp som bedöms med
betygen Underkänd eller Godkänd, dels en enskild skriftlig hemtentamen som bedöms med betygen
Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
För kursbetyget Godkänd ska båda examinationerna bedömas med betyget Godkänd, för kursbetyget
Väl Godkänd ska gruppuppgiften bedömas med betyget Godkänd och hemtentamen med betyget Väl
Godkänd.
Då kursen samläses av studenter i termin 3 och 5, examineras studenterna i termin 5 utifrån krav på hög-
re analytisk förmåga och tydligare koppling till erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.
Skillnaden i kravnivån tydliggörs i examinationsuppgifterna.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G/VG

Kursvärdering
Uppföljning av undervisningen sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut via
webbplattformen Pingpong. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige lära-
ren och om möjligt en student, publiceras i Pingpong samt lämnas till utbildningsadministrationen.
Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur
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367 s.
Vahlne Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Ekholm, Jan (red.) (2009). Rehabiliteringsvetenskap:
rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 248 s.
AFS1994:1. Arbetsanpassning och rehabilitering. 15 s.

Dessutom tillkommer rättsfall och internationella artiklar efter examinators anvisningar, max 200 sidor.


