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Behörighet
Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen 
inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Maria Larsson Lund

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Göra en inventering av behov av lösningar inom vård, omsorg och rehabilitering där informations- och 
kommunikations teknik (IKT) används som verktyg.  

1. 

Utveckla en projektidé där IKT inom vård, omsorg och rehabilitering skall endera utvecklas, testas eller 
implementeras i en verksamhet. Projektidén skall kunna uttryckas i en projektplan där IKT inom vård, omsorg 
och rehabilitering skall endera utvecklas, testas eller implementeras i en verksamhet.  

2. 

Analysera och värdera vilka fördelar och utmaningar som informations– och kommunikationsteknik (IKT) 
innebär för att underlätta och utveckla prevention, vård, omsorg och rehabilitering, och visa en fördjupning 
inom ämnet som motsvarar kraven till en master.  

3. 

Göra en analys och värdering av informations– och kommunikationsteknik (IKT) som redskap ur ett etiskt och 
empowerment perspektiv och som utgår från aktuell forskning.

4. 

Kursinnehåll
Studenten ska - fördjupa och tillämpa teoretiska kunskaper inom området e-hälsa, dvs. Internets och mobila 
teknikers utveckling och tillämpning inom hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering; regionala, nationella och 
internationella FoU projekt in e-hälso området; säkerhetslösningar, etik och empowerment samt tillämningar och 
IKT-stöd i patientens/brukarens hem och de etiska frågeställningar som detta medför. - genomföra en egen 
inventering av behov av informations- och kommunikationsteknik inom vård, omsorg och rehabilitering som bygger 
på empiri och aktuell forskning inom området e-hälsa. - utforma en skriftlig vetenskaplig rapport. - aktivt deltaga i tre 
fortlöpande seminarier via distansteknik inom kursen - redovisa sin analys i form av en rapport samt opponera på 
annan kursdeltagares rapport.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen ges i form av distansundervisning med föreläsningar och seminarier. En studiehandledning som 
distribueras före kursstart och som finns tillgänglig på webben, visar kursens innehåll, upplägg och genomförande. 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Studenten skapar sin kunskap genom aktivt deltagande i 
dessa undervisningsmoment, eget teoretiskt och praktiskt arbete samt diskussioner med lärare och andra studenter 
där kunskaper delas med varandra och på så sätt bidrar till det gemensamma kunskapsbyggandet inom kursens 
ramar. Kursen är helt webbaserad och förutsätter tillgång till dator med webbkamera.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Presentation av det egna fördjupningsarbetet i form av en skriftlig rapport. Opposition på kursdeltagares rapport vid 
seminarium. Närvara och aktivt delta vid kursens seminarier.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen

 

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå på engelska.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.  
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More Articles will be presented

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap
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Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0002 Report 7,5 U G VG

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Kursplanen fastställd
av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-02-22
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