
YH-KURSPLAN
Rehabilitering, 10 yrkeshögskolepoäng
 

Rehabilitation, 10 HVE credit points 

 

Syfte

Den studerande skall efter genomgången kurs översiktligt kunna redogöra för rehabilite-

ringens/habiliteringens betydelse för att tillgodose olika personers önskemål, krav och behov.

Den studerande skall även översiktligt kunna redovisa vilka samhällsresurser som finns för att

stödja personer med olika funktionsnedsättningar.
 

Läranderesultat 

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

Kunskaper

• redogöra för rehabiliteringens organisation och ansvar på en översiktlig nivå

• redogöra för begreppen funktionsnedsättning, oförmåga och handikapp enligt WHO:s

klassifikationssystem

• redogöra för rehabiliteringens/habiliteringens ideologi och process

• redogöra för samhällets åtgärder och stöd för personer med olika funktionsnedsättningar på en

översiktlig nivå.
 

Kompetenser

• reflektera över ideologiska ställningstagande i ortopedteknisk behandling.
 

Innehåll 
- rehabiliteringens/habiliteringens innebörd och idé
- rehabiliteringens organisation, ansvarsfördelning och teamsamverkan
- rehabiliterings/habiliteringsprocessen
- ICIDH 2 -lagstiftning -hjälpmedelsorganisation
 

Undervisningsformer 

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och gruppredovisningar.

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

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyg G/3 i Matematik B eller 2a/2b/2c.
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Examinationen utgörs av individuell skriftlig redovisning av hemuppgift.
 

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 skriftlig tentamen.

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

resultat på skriftlig examen.
 

Kurslitteratur

Enligt särskild förteckning. Meddelas före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Projektarbete 5 yhp IG/G

Individuell inlämningsuppgift 5 yhp IG/G/VG
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