
YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 4 (LIA) - LIA med inriktning mot
fot/sko-relaterade ortopedtekniska hjälpmedel, 25
yrkeshögskolepoäng
 

Learning in Work 4 (LIW) - LIW with focus on Foot/shoe-related Orthopeadic

Aids, 25 HVE credit points 

 

Syfte

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna tillämpa och förankra såväl teoretiska som

praktiska kunskaper i olika arbetssituationer inom ortopedteknik med inriktning mot hjälpmedel

inriktade mot fot/sko-relaterade problem.
 

Läranderesultat 

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
 

Färdigheter

• tillverka och reparera ortopedtekniska hjälpmedel relaterade till fot/sko med beaktande av

gällande arbetsmiljökrav, miljöhänsyn, kvalitetsstandard och kvalitetssystem

• tillämpa ortopedtekniska teorier och kunskaper i praktiska situationer

• tillämpa flexibla arbetssätt utifrån föreliggande behov

• dokumentera genomförda åtgärder enligt rådande regler och rutiner

• välja ut lämpligt material med hänsyn till föreliggande behov baserat på dess

materialegenskaper

• bistå ortopedingenjören med råd och anvisningar vid val av tekniska lösningar.
 

Kompetenser

• utvärdera sina egna insatser och ha en beredskap till förändring relaterat både till den egna

insatsen såväl som till materialval och tillverkningsteknik.
 

Innehåll 
Lärande i arbetet (LIA), ortopedteknisk avdelning, 25 YH- poäng.
 

Undervisningsformer 

Under LIA-perioderna kommer den studerande att ha en personlig handledare som ansvarar för

att den studerande får tillgång till lämpliga inlärningssituationer. Tillsammans med handledaren

planeras fältstudier och studiebesök, vilka ska komplettera de arbetsförlagda momenten. Den
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studerande ska även under LIA-perioden ges uppgifter att lösa, som har en klar koppling till

genomgångna kursavsnitt.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c med lägst betyget E eller Matematik B

med lägst betyget E samt godkänd examination från delkurs 2 (praktiskt prov) från kursen

Ortopedteknik 2, 50 YH-poäng.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Examinationen utgörs av praktiska prov på LIA-platsen.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål

genom att uppnå minst 60 % som resultat på examinerande moment.

För att uppnå betyg Godkänd krävs minst 80% närvaro på kursen.

För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd uppnå minst 80% som

resultat på examinerande moment
 

Kurslitteratur

Enligt särskild förteckning. Meddelas före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Praktiska prov 25 yhp IG/G/VG
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