
 

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 november 2021. Antagning fram till kursstart, i mån av plats. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum och ställa in kursen om det är för få sökande eller på 
grund av annan orsak som ligger utanför vår kontroll. 

 

INBJUDAN TILL KURSEN 

REHABILITERINGSMEDICIN MED FOKUS PERSONER MED 
NEUROLOGISKA FUNKTIONSHINDER 
MNV234 | AVANCERAD NIVÅ | 7,5 HP | VT 22 

Uppdragsutbildning vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

SYFTE: Kursens syfte är att ge ett tvärprofessionellt perspektiv kring rehabilitering 
med fokus på personer med neurologiska funktionshinder.  

KURSINNEHÅLL:  

 

 

Med utgångspunkt i neurologiska funktionsnedsättningar: 
• Rehabiliteringsprocessen – bedömning, planering, behandling och 
utvärdering samt målformulering och måluppföljning. 
• International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) som 
gemensam grund för rehabiliteringsarbete. 
• Konsekvenser av neurologiska funktionsnedsättningar avseende 
funktions/aktivitetsnivå och möjligheter till delaktighet. 
• Personcentrerat förhållningssätt vid rehabilitering. 
• Teoretiska utgångspunkter för, och tillämpning av, team och teamarbete. 
• Evidens och aktuell forskning. 

MÅLGRUPP: Personer inom hälso- och sjukvårdsområdet såsom sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och läkare. 

FÖRKUNSKAPER: För tillträde till kursen rekommenderas Svenska B och Engelska A samt 
examen på högskolenivå om minst 180 hp inom något av hälsovetenskapens 
huvudområde eller motsvarande. För uppdragsutbildning är 
förkunskapskraven en rekommendation. 

KURSDAGAR: Kursen är på 7,5 hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier. Kursen ges 
på halvfart v. 13–21. 
Undervisningsdagar i Göteborg: 28–29 mars, 25–27 april, 25 maj 
(examination). Digitala kursdagar på distans: 7–8 april, 9–10 maj.  
Självständiga studier (på distans) tillkommer, varav fem dagar är 
schemalagda men kan flyttas vid behov: 4 april, 19 april, 4 maj, 11 maj, 20 
maj.  

KOSTNAD: 16 000 kronor, exklusive moms.  

LOKAL: Digitalt och Sahlgrenska sjukhuset, Per Dubbsgatan 14, Göteborg 

KURSLEDNING: Hanna Persson, Marie Eckerström och Katharina Stibrant Sunnerhagen 

KONTAKT: uppdragsutbildning@neuro.gu.se 

ANMÄLAN: neurophys.gu.se/unp 
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