Beskrivning av handledares uppgift vid tilldelning av extra handledningstid för studentuppsatser
från Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Gäller endast lärare vid HKR.
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan kan ge extra handledningstid för studentuppsatser som
ligger i den sk. ”idédatabanken” och omfattar datainsamling i några av våra finansiärers
verksamheter, dvs de sex kommunerna nordost, Hässleholms sjukhus, Centralsjukhuset i Kristianstad
eller primärvården i nordöstra Skåne. Denna tid ges utöver den tid som finns för handledning inom
ramen för uppsatskursen. Den extra handledningstiden kan användas av samma person som är
handledare inom ramen för kursen, men även för att en annan handledare/medforskare deltar. Den
extra handledningstiden är avsedd för att:


Stödja studenterna och vara ”dörröppnare” i kontakterna med den verksamhet som studien
ska genomföras i. Om studien ska genomföras inom ramen för något av FPLs pågående
forskningsprojekt bör den extra handledningstiden disponeras av någon som är aktiv inom
det aktuella projektet eller har kontakter med den verksamhet som projektet ska
genomföras vid.



I förekommande fall delta i datainsamlingen, exempelvis om fokusgruppsintervjuer ska
genomföras. Då FPL har ett ansvar gentemot den verksamhet som har anmält projektet till
idédatabanken, omfattar den extra handledningstiden att en kvalitetssäkring av
datainsamlingen sker fortlöpande.



Tillsammans med den ordinarie handledaren, och under hela processen, leda arbetet framåt



När uppsatsen är examinerad och godkänd, omfattar uppdraget även att uppsatsen ska
omarbetas/justeras så att den kan tryckas som en rapport.



Ett studentprojekt som har fått stöd från FPL ska i normalfallet tryckas som en rapport i FPLs
skriftserie. Eftersom empiriska studier som utgår från idédatabanken ska involvera den extra
handledaren i forskningsprocessen, bör även handledaren/na vara medförfattare till själva
rapporten. Detta är inte lika självklart när det gäller litteraturstudier utan bör då diskuteras
från fall till fall.

Det är alltså viktigt att komma ihåg att den extra handledningstiden ska användas till ovanstående
punkter, inte som avlastning för den ”ordinarie” handledaren, eller i syfte att studenternas arbete
ska bli ”dubbelt så omfattande”. Eventuell vetenskaplig publicering av uppsatsen ska, liksom
medförfattarskap och författarordning, diskuteras med studenterna innan arbete påbörjas.
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