
 
  

Kursplan   
  
  

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom 
hälso- och sjukvård, 7,5 hp  
Supervision in health care, 7.5 credits  
  
Kurskod  HANV14  
Huvudområde  Omvårdnad  
Ämne  Omvårdnad  
Nivå  Avancerad nivå (A1N)  
Betygsskala  Underkänd (U) Godkänd (G)  
Programtillhörighet  Fristående kurs / uppdragsutbildning  
Beslutad av  Pedagogiska kommittén vid Röda Korsets Högskola  
Datum för fastställande               2014-01-08 / Dnr 8/2014 
Senast reviderad/beslutad av      2022-09-07/ Ordförande i utbildnings- och 

forskningsnämnden 
Kursplanen gäller från Höstterminen 2022 

      
  
Krav på förkunskaper  
Behörig att antas till utbildningen är den som har avlagt examen på grundnivå omfattande 180 
högskolepoäng inom områden hälsa, vård och omsorg eller motsvarande utländsk examen 
med svensk legitimation.   

Kursbeskrivning  
Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om 
handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd 
utbildning inom hälso- och sjukvård.    

Lärandemål  
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:   

 
1. beskriva och tillämpa kunskaper om pedagogiska teorier och handledningsmodeller 

relevanta för studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning 
2. identifiera, beskriva och analysera den egna rollen och de egna förmågorna som 

handledare i lärprocesser 
3. beskriva, värdera och tillämpa kunskaper om kommunikation, kunskapssyn, 

handledning och bedömning av studenter i klinisk verksamhet. 
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Innehåll   
Bedömning av studentprestationer 
Lärande och lärprocesser i verksamhetsförlagd utbildning 
Interprofessionellt lärande 
Högskoleutbildningens organisation, funktion och styrdokument 
Handledningsteorier, modeller och metodik 
Återkoppling   
  
Undervisningsformer  
Kursens undervisningsformer består av introducerande föreläsningar, gruppövningar, 
seminarier samt enskild examinationsuppgift. Kursen ges på halvfart/kvartsfart på distans 
med fem campusförlagda träffar på dagtid samt en dag för egna studier.     

Examination  
Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:  
  
Tentamen: individuell hemtentamen (6,0 hp), lärandemål 1–3 med tillhörande seminarium 
(1,5hp), lärandemål 1–3. Betyg: underkänd, godkänd.  
 
Examinationen sker i slutet av kursen, vilket framgår i studieanvisningar eller motsvarande.  
  
För godkänd kurs krävs deltagande minst 80 % av den totalt schemalagda undervisningstiden, 
betyget godkänd på individuell hemtentamen (6,0 hp), med tillhörande seminarium (1,5hp).   
  
För betygskriterier hänvisas till studiehandledningen.   
  
Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination fyra (4) gånger. Den 
som underkänts två gånger på examination har rätt att begära att annan examinator utses.   
  
Kurslitteratur   
Se bilaga: HT22 HANV14 Kurslitteratur Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom 
hälso- och sjukvård   

 


	Krav på förkunskaper
	Kursbeskrivning
	Lärandemål
	Innehåll
	Undervisningsformer
	Examination
	Kurslitteratur

