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Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen [HL])

Kursens mål
Kunskapsmål
Den studerande kan
- integrera tidigare inhämtad kunskap med kunskap om arbetsterapi för personer med
aktivitetsnedsättningar och delaktighetsinskränkningar till följd av fysiska, psykiska och/eller
multipla fuinktionsnedsättningar
- förklara och urskilja arbetsterapipraxis på individnivå
- identifiera och förklara olika ställningstaganden inom arbetsterapipraxis med hjälp av teorier och
modeller
- integrera aktuell forsknings- och utvecklingsarbete i arbetsterapipraxis

Färdighetsmål
Den studerande har
- förmåga att tillämpa och modifiera kunskap och färdigheter i bedömning, behandling och
utvärdering för att självständigt och i samverkan med individen förebygga, förbättra och/eller
kompensera nedsatt aktivitetsförmåga
- förmåga att tillämpa och modifiera kunskap och färdigheter i bedömning, behandling och
utvärdering av såväl fysiska som sociala miljöinriktade åtgärder
- förmåga att, med berörda parter, såväl muntligt som skriftligt analysera, prioritera, motivera
samt argumentera för ställningstaganden i situationer kopplade till bedömning, behandling och
utvärdering
- förmåga att söka vetenskapliga artiklar samt använda dess innehåll vid planering av bedömnings-
och behandlingssituation
- förmåga att dokumentera i enlighet med relevanta författningar

Värderingsmål och förhållningssätt
Den studerande skall efter avslutad kurs ha
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- förmåga att analysera, värdera och välja terapeutiska förhållningssätt utifrån etiska, samhälleliga
och behandlingsmässiga ställningstaganden i en verklighetstrogen bedömnings- och
behandlingssituation

Kursens huvudsakliga innehåll
Delkurs 1. Arbetsterapi för personer med aktivitetsnedsättning och delaktighetsinskränkning till
följd av funktionsnedsättning i rörelse-stödjeapparaten och/eller centrala nervsystemet, 18
högskolepoäng
Följande områden behandlas i relation till ovanstående:
- teoretiska referensramar
- praxisnära modeller
- arbetsterapiprocesser där bedömning, behandling och utvärdering ingår
- clinical reasoning
- åtgärder i syfte att förebygga, förbättra och/eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga och
delaktighetsinskränkning
- fysiska och sociala miljöinriktade åtgärder
- bearbetning av verklighetstrogna case
- journaldokumentation
- fältstudier inom arbetsterapeutisk verksamhet

Delkurs 2. Arbetsterapi för personer med aktivitetsnedsättning och delaktighetsinskränkning till
följd av psykiska funktionnedsättningar, 7,5 högskolepoäng
Följande områden behandlas i relation till ovanstående:
- teoretiska referensramar
- praxisnära modeller
- arbetsterapiprocesser där bedömning, behandling och utvärdering ingår
- åtgärder i syfte att förebygga, förbättra och/eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga och
delaktighetsinskränkning
- fysiska och sociala miljöinriktade åtgärder
- bearbetning av verklighetstrogna case
- fältstudier inom arbetsterapeutisk verksamhet

Delkurs 3. Fördjupning - Arbetsterapi för personer med aktivitetsnedsättning och
delaktighetsinskränkning, 4,5 högskolepoäng
Ett självständigt arbete innefattande en fördjupad bearbetning av ett verklighetstroget fall. Arbetet
kräver att studenten tillämpar och integrerar kunskap och färdigheter från tidigare delkurser samt
använder vetenskapliga artiklar. Arbetet mynnar ut i en skriftlig rapport.

Kursen innehåller även utbildningsmomentet hjärt- och lungräddning (HLR).

Studieformer
Kursen ges på distans och är huvudsakligen webbaserad. Headset och internetanslutning med en
hastighet motsvarande ADSL krävs och införskaffas av studenten själv.

Undervisningen består av föreläsningar, metodövningar, nätdiskussioner, grupparbeten,
inlämningsuppgifter och seminarier. Undervisningen är delvis schemalagd, dels baserad på egen
inläsning med aktivt ansvarstagande för planering av innehåll och tidsåtgång.

Delar av utbildningen är förlagd till campus som t ex introduktion, metodövningar samt några av
examinationerna. Upp till 20 dagar, fördelade på fyra-sex tillfällen, kan förläggas på campus.

Studiebesök och fältstudier inom somatisk- och psykiatrisk arbetsterapipraxis är obligatorisk. Inom
Örebro län fördelar utbildningen platserna. Önskas placering utanför länet, t ex på hemorten,
förväntas studenten själv ta ansvar för detta.

I delkurs 1 och 2 bearbetas olika fall individuellt och i grupp utifrån "case-metodik". Fallen är
hämtade från olika representativa delar av arbetsterapipraxis. Deltagande i arbetet med fallen
samt seminarierna är obligatoriskt.

I delkurs 1 och 2 skall olika praktiska färdigheter tillämpas i metodövningar. Dessa är obligatoriska.

Delkurs 1 och 2 innehåller litteraturseminarierar. Dessa är obligatoriska.

Delkurs 3 innehåller självständigt arbete med ett fall där svårighetsgraden har ökats genom fallets
komplexitet. Deltagande i arbetet med fallen samt tillhörande seminarier är obligatoriskt.
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Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) genomförs under terminen på anvisad tid.
Utbildningsmomentet är obligatoriskt.

Vid frånvaro i samband med obligatoriska moment krävs deltagande när undervisningstillfället
återkommer nästkommande termin. Detta bestäms i samråd med kursansvarig.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer
Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionshinder, 4 högskolepoäng. (Provkod: 0120)

Individuell skriftig tentamen.

Arbetsterapi vid fysiska funktionsnedsättningar, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0150)

Individuell skriftlig tentamen.

Arbetsterapi vid sensomotoriska funktionsnedsättningar, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0160)

Individuell skriftlig tentamen.

Obligatoriska moment, delkurs 1, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0170)

Metodövningar, redovisning av praktiska färdigheter, fältstudier, seminarier.

Arbetsterapi vid psykiska funktionsnedsättningar, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0220)

Individuell skriftlig tentamen.

Obligatoriska moment, delkurs 2, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0230)

Metodövningar, seminarier, fältstudier.

Fördjupning - Arbetsterapi vid multipla funkitionshinder, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0320)

Skriftlig rapport samt seminarium.

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.

Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF],
betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt
utsedd lärare (examinator).

Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller
väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionshinder
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Arbetsterapi vid fysiska funktionsnedsättningar
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Arbetsterapi vid sensomotoriska funktionsnedsättningar
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Obligatoriska moment, delkurs 1
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Arbetsterapi vid psykiska funktionsnedsättningar
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Obligatoriska moment, delkurs 2
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Fördjupning - Arbetsterapi vid multipla funkitionshinder
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och
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avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor
Arbetsterapi A, 30 högskolepoäng.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.

Övergångsbestämmelser
-

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.

Övriga föreskrifter
För att få betyget Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på examinerande moment motsvarande
18 hägskolepoäng och minst godkänd (G) på övriga examinerande moment.
Kursen är obligatorisk i Arbetsterapeutprogrammet och även läses som fristående kurs.

Kursen avslutas med en kursvärdering. Högskoleförordningen, 1 kap 14§.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Arbetarskyddsstyrelsen (1998)
Belastningsergonomi
Solna: Arbetarskyddsstyrelsen; 1. Finns tillgänglig via
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1998_01.aspx, 45 sidor

Referenslitteratur
Stora Sökguiden
http://www.ub.oru.se

Delkurs 1: Obligatorisk litteratur
Armaniu Gunilla, Nygård Louse m fl (2004)
Om demens
Stockholm: Liber

Axelsson Lindh Lisbeth & Bernhardsson Helen (2007)
Med sikte mot aktivitet
Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 52 sidor

Baron Kathi, Kielhofner Gary (2000)
Min mening ett självskattningsinstrument
Nacka. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 63 sidor

Blomquist Ulla-Britt & Nicolaou Ingegärd (2007)
Förskrivningsprocessen för hjälpmedel till personer med funktionshinder
Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet, 64 sidor

Dutton Rebecca (1989)
Guidelines for using both activity and exercise
AM J Occup Ther, 8 sidor, *

Egidius, Henry (1999)
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PBL och och casemetodik, hur man gör och varför
Lund: Studentlitteratur, 96 sidor, Används även i delkurs 2

Engström Bengt (2002)
Ergonomi, sittande & rullstolar
Stockholm: Posturalis Books, 371 sidor, kan endast köpas som e-bok

Fisher Anne. G, Nyman Anneli (2007)
FOU-rapport 7, OTIPM
Nacka. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 47 sidor

Iannelli Sophia and Wilding Clare (2007)
Health enhancing effects of engaging in productive occupation: Expences of young people with
mental illness
Australian Occupational Therapy journal, s 1-9 (9 sidor) *

Jekander Anita (2003)
Det gick en propp
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 150 sidor

Kielhofner Gary senaste upplagan
Conceptual Foundation of Occupational Therapy
Philadelphia: F.A. Davis Company

Kielhofner Gary (2008)
Model of Human Occupation: Theory and Application, 4:de upplagan
Lippincott: Williams & Wilkins, 565 sidor

Law Mary, Baptiste Sue, McColl Mary Ann (2006)
Canadian Occupational Performance Measure
Nacka. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 48 sidor

Nordenskiöld Ulla, Althoff Birgitta & Hansen Ann-Marie (senaste upplagan)
Ledskydd: ett skonsamt och aktivt levnadssätt
Stockholm: Riksförbundet mot reumatism, 36 sidor

Pedretti Lorraine William & Early Mary Beth (2001)
Occupational therapy practice skills for physical dysfunction
St Louis: Mosby Company, 1050 sidor, Kap 1, s 3-12, 10 sidor *

Pelland Mary Jo (1983)
A Conceptual Model for the Instruction and Supervision of Treatment Planning
Am J of Occup Ther, 9 sidor, *

Radomski Mary Vining & Trombly Cahtrine A (2007)
Occupational Therapy for Physical Dysfunction
Lippincott: Williams & Wilkins, 1432 sidor

Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild & Sollerman Christer (1992)
Handens rehabilitering: volym 1
Lund: Studentlitteratur, 144 sidor

Socialstyrelsen (2003)
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - fullständig version
Finns tillgänglig via http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstand,
38 sidor

Svensson, Elisabet Senaste upplagan
Bygg ikapp : för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
Stockholm : Svensk byggtjänst, 354 sidor

Törnquist Kristina. & Sonn Ulla (2001)
ADL-taxonomin: en bedömning av aktivitetsförmågan
Nacka. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Delkurs 2: Obligatorisk litteratur
Så är det att leva med schizofreni
Schizofreniförbundet, (2007)
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Brunt David & Hansson Lars (red.) (senaste upplagan)
Att leva med psykiska funktionshinder - livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
Lund: Studentlitteratur, 315 sidor

Creek Jennifer (senaste upplagan)
Occupational therapy and mental helath
Edinburgh: Churchill Livingstone, 603 sidor

Deegan Patricia (1996)
Recovery as a journey of the heart
Psychiatric Rehabilitation Journal, vol 19, 11 sidor, *

Eklund Mona (1993)
Direkt och indirekt arbetsterapi - två behandlingsstrategier inom psykiatrisk arbetsterapi
Socialmedicinsk tidskrift 7-8:358-62, 5 sidor, *

Lundin, Lennart & Ohlsson Ove S (2002)
Psykiska funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar
Stockholm: Cura, 135 sidor

McGurk Susan R and Mettzer Herbert Y (2000)
The role of cognition in vocational functioning in schizophrenia
Schizophrenia Research, s 175-184 (9 sidor) *

Scaffa Marjorie (2001)
Occupational Therapy in Community-based practice settings
Philiadelphia : FA Davis cop, s 305-308 (4 sidor) *

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Delkurs 1
Litteratur om "egna upplevelser av funktionshinder" tillkommer samt litteratur/artiklar som söks av
studenterna själva.

Delkurs 3
Relevant kurslitteratur enl ovan beroende på fördjupningsområde samt litteratur/artiklar som söks
av studenterna själva.

- Viss litteratur används inte i sin helhet.
- Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.
- Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan. Om en senare upplaga än den angivna finns,
läses denna.
- Litteratur markerad med * tillhandahålles av lärare eller via Blackboard.
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