
FAQ för rehabiliteringskoordinatorsutbildning MED102, inför hösten 2021.  

 

Varför prioriteras kursdeltagare från Västra Götaland? 

Vi ger kursen i form av uppdragsutbildning till Västra Götaland, och i mån av plats så kan deltagare 

(rehabiliteringskoordinatorer) från andra regioner delta. Tidigare har VGR själva skött om detta, men 

nu administreras ”överblivna platser” av Göteborgs Universitet. Det är fortfarande en 

uppdragsutbildning, därför sker avtal mellan Universitet och deltagares arbetsgivare.  

 

Varför ska det vara underskrift av / avtal med arbetsgivare? 

Kursen är en uppdragsutbildning med kursavgift. Därför måste man i samband med anmälan också 

ha arbetsgivares underskrift då avtalet sker mellan Universitet och deltagares arbetsgivare. 

 

Vad menas med bindande anmälan? Kan man avboka sig? 

Senast tre veckor innan kursstart kan båda parter säga upp avtalet. Det vill säga senast den 18 

augusti kan antagen deltagare säga upp avtalet utan kostnad, därefter gäller full kostnad. Göteborgs 

Universitet kan säga upp avtalet om det blir färre än 15 sökanden.  

 

Brukar det finna platser för externa anmälningar? 

Vi har gett kursen sedan 2016, och det brukar finnas platser.  

 

Hur fungerar lottning av platser: 

Om det kommer in fler externa anmälningar än det finns plats, tillämpar vi lottning. Övriga anmälda 

står kvar på en väntelista, och efter cirka en vecka har vi besked om antagna deltagare avanmält sig 

och det uppstår plats. Deltagare på väntelista får då besked.  

 

Varför måste man inneha ett uppdrag som rehabiliteringskoordinator? 

Kursens uppgifter innebär att reflektera utifrån sitt uppdrag som rehabiliteringskoordinator och 

kursens uppgifter utgår bland annat från de statistiksystem som man har access till i uppdraget, t ex 

Inera och Rehabstöd. Därför krävs att man har ett sådant uppdrag så att man har tillgång till 

systemen. OBS: access till systemen får man via sin arbetsgivare, inte Göteborgs Universitet.  

 

När och var går kursen?  

Kurstillfällen är 9-10 sept, 4-5 okt, 28-29 okt och 2-3 dec (examination). Dessa dagar är 

heldagsundervisning. Planen är att första och sista tillfället är på Campus, Arvid Wallgrens Backe, 

Göteborg. Kurstillfälle 2 och 3 är distansundervisning via Zoom. Men, beroende på vilka riktlinjer 

Göteborgs Universitet har för höstens undervisning på grund av Covid-19, kan alla tillfällen bli 

distansundervisning.  

 

Vilka kursuppgifter ska man göra?  

Kursen är upplagd så att inför varje kurstillfälle ska deltagare genomföra hemuppgifter som 



redovisas vid kommande kurstillfälle. Inför examination ska deltagare läsa och reflektera över alla 

examinationsrapporter. Detta innebär att deltagare bör se till att ha avsatt tid för självständigt 

arbete mellan kurstillfällen och inför examination.   

 

Vad innebär avancerad nivå? 

Avancerad nivå innebär att kursen ligger på en högre akademisk nivå än grundutbildning. Kursens 

uppgifter, till exempel formalia och nivåkrav, ligger på en högre nivå än en grundutbildning. 

Deltagare ska ha gått introduktionsutbildning i rehabiliteringskoordinering och webb-utbildning i 

försäkringsmedicin (kan heta olika i olika regioner). Kursens syfte är att ge en kunskapsbas till nytta 

som rehabiliteringskoordinator, men är inte en utbildning i att ”bli” rehabiliteringskoordinator.  

Istället förväntas deltagare att självständigt integrera kursen olika innehåll i syfte att bredda sin 

kompetens och förutsättning för uppdraget. Det görs via de olika kursuppgifterna. Kursen ligger på 

avancerad nivå för att möjliggöra att kursen kan användas för deltagare som vill ta en magister- eller 

masterexamen.  

 


