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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
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 11,2 högskolepoäng
Fieldwork Education 1
Den studerande skall efter avslutad kurs
- kunna integrera teoretisk kunskap med praktiskt handlande i mötet med klienter
- ha förmåga att, under handledning, planera, utföra och tolka bedömningar av klienters
aktivitetsförmåga
- ha förmåga att, under handledning, planera, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska
åtgärder
- ha förmåga att, under handledning, sammanfatta, dokumentera och rapportera genomförda
arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder
- ha förmåga att tillämpa ett professionellt förhållningssätt i bemötande av klienter, närstående
samt övriga samarbetspartners
- ha förmåga att samverka med klienten, närstående och övriga samarbetspartners
- ha förmåga att tillvarata egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som
grund för utveckling av den egna yrkesrollen
- kunna problematisera och reflektera (beskriva, analysera, värdera och diskutera) utifrån en vald
bedömnings- eller åtgärdssituation under den verksamhetsförlagda utbildningen
- kunna problematisera och reflektera över etiskt förhållningssätt inom arbetsterapipraxis utifrån
professionens etiska kod och i relation till den egna värdegrunden.

Verksamhetsförlagd utbildning 2, 11,3 högskolepoäng
Fieldwork Education 2
Den studerande skall efter avslutad kurs
- ha förmåga att etablera och upprätthålla ett professionellt förhållningssätt till samt
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kommunikation och samarbete med klienter, närstående och övriga samarbetspartners
- ha förmåga att kritiskt granska och motivera sina ställningstaganden utifrån arbetsterapins
grundsyn, modeller och etisk kod
- ha färdigheter i arbetsterapeutiska bedömningssätt och åtgärder
- ha förmåga att kritiskt granska, värdera och diskutera förekommande arbetsterapeutiska
bedömningssätt och åtgärder
- ha förmåga att välja, planera, utföra samt tolka bedömningar av klienters aktivitetsförmåga
- ha förmåga att välja, planera, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder
- ha förmåga att analysera, värdera och välja terapeutiskt förhållningssätt utifrån etiska, kulturella
och behandlingsmässiga ställningstaganden i mötet med klienter
- ha förmåga att dokumentera arbetsterapi enligt gällande lagar och principer
- ha förmåga att tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat som grund för utveckling av den egna yrkesrollen
- kunna redogöra för samt reflektera över yrkesroll och professionellt förhållningssätt.

Kursens huvudsakliga innehåll
Verksamhetsförlagd utbildning 1,11,2 högskolepoäng
Fieldwork Education 1
- integrera teoretisk kunskap i arbetsterapipraxis
- arbetsterapeutisk bedömning, behandling, utvärdering samt dokumentation och rapportering av
insatser inom arbetsterapipraxis
- teamarbete
- professionellt och etiskt förhållningssätt
- lagar och förordningar

Verksamhetsförlagd utbildning 2, 11,3 högskolepoäng
Fieldwork Education 2
- integrera teoretisk kunskap i arbetsterapipraxis
- arbetsterapeutisk bedömning, behandling, utvärdering samt dokumentation och rapportering av
insatser inom arbetsterapipraxis
- teamarbete
- professionellt och etiskt förhållningssätt
- lagar och förordningar

Studieformer
Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs inom två skilda verksamhetsområden.
Undervisningsformerna bygger på inlärningssituationer där studenten under handledning arbetar
patientnära med yrkesrelevanta frågeställningar. De två vfu-perioderna ger möjlighet till successiv
utveckling mot ökad självständighet och yrkeskompetens. Studenten skriver en lärandeplan och
har ett medansvar över kursens innehåll och genomförande. Studenten skall ges möjlighet till att
analysera, reflektera samt fatta beslut i olika situationer.
Vfu omfattar 40 timmar per vecka med obligatorisk närvaro minst 30 timmar per vecka.
Obligatorisk närvaro gäller även vid introduktion av kursen samt slutseminarium.

De terminer kursen ges som en nätbaserad distanskurs krävs tillgång till internetansluten dator
motsvarande ADSL och ett headset med mikrofon. Högtalare och mikrofon inbyggd i dator kan ej
användas. Delar av kursen är förlagd till campus Örebro, med ca 2 träffar som kan variera i
omfattning, från enstaka dag till två dagar. För nätbaserad kommunikation med lärare och andra
studenter krävs uppkoppling vissa bestämda tider.

Delar av kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Vid frånvaro under vfu skall studenten efter samråd med kursansvarig lärare genomföra vfu vid
lämpligt tillfälle under terminstid. Vid frånvaro i samband med introduktion av kursen och
slutseminarium ska skriftlig ersättningsuppgift göras.

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
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 11,2 högskolepoäng. (Provkod: 0100)

Fullgjord och bedömd vfu samt individuell skriftlig rapport
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Verksamhetsförlagd utbildning 2, 11,3 högskolepoäng. (Provkod: 0200)

Fullgjord och bedömd vfu samt individuell skriftlig rapport

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) eller Godkänd (G).

Verksamhetsförlagd utbildning 1
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Verksamhetsförlagd utbildning 2
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

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

Särskild behörighet och andra villkor
För behörighet till kursen krävs godkända resultat på samtliga föregående kurser i
arbetsterapi, nivå A och B samt samtliga kurser i ämnet medicin, A-nivå. Endast 4,5 högskolepoäng
i närmast föregående kurs får restera.

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.

Övriga föreskrifter
Rektor har beslutat (nr58/2003 Dnr CF 208/2002) att dispens från den tregradiga betygsskalan
skall medges för den verksamhetsförlagda utbildningen om 22,5 högskolepoäng. Detta innebär en
tvågradig betygsskala, Underkänd (U) och Godkänd (G).

Örebro universitet har tecknat avtal om samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning med
landsting och kommuner i länet samt även med landsting utanför länet. Utbildningsprogrammet
anvisar utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning, företrädesvis till verksamheter som
ingår i de tecknade avtalen, vilket kan medföra att verksamhetsförlagd utbildning förläggs utanför
utbildningsort/hemort. Student har ej rätt att själv bestämma utbildningsplats för
verksamhetsförlagd utbildning.

För att få betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs att delkurs 1 och delkurs 2 är godkända.

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

Kursen är obligatorisk i Arbetsterapeutprogrammet.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Andrews Jackie (2000)
The value of reflective practice: a student case study
The British Journal of Occupational Therapy. 63 (8), 396-398
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Creek Jennifer 2002 3rd ed
Occupational therapy and mental health
Edinburgh: Churchill Livingstone, 603 sidor

Fisher Anne (1998)
Uniting practice and theory in occupational framework
American Journal of Occupational, 52:509-521

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (senaste upplagan)
Etisk kod för arbetsterapeuter
Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 35 sidor

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2007)
FOU-rapport 7, OTIPM: En modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i
arbetsterapi
Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 47 sidor

Hemmingsson, Ulla-Britt, Ivarsson Ann-Britt (2007)
Systematisk reflektion för lärande och utveckling i vården. Studenters lärande i verksamhetsförlagd
utbildning. Vårdpersonalens kompetensutveckling. Skriftserie i Vårdvetenskap 2.
Universitetsbiblioteket, 51 sidor

Kielhofner Gary (2008)
Model of Human Occupation
Baltimore: Lippincott William & Wilkins, 565 sidor

Nelson David L (1996)
Therapeutic occupation: A definition
American Journal of Occupational Therapy, 50:775-782

Pelland Mary J (1991)
En begreppsmodell för introduktion o handledning av behandlingsplanering
Arbetsterapeuten 8:16-24

Tamm Maare (1996)
Ethical Dilemmas Encountered by Community-based Occupational Therapists in Home Care
Settings
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 8 sidor, 3:180-187

Townsend Elisabeth (2002)
Enabling occupation
Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists, 210 sidor

Trombly Catherine (1995)
Occupation: Purposefulness and meaningsfulness as therapeutic mechanisms
American Journal of Occupational Therapy, 49:960-972

Trombly Catherine A & Radomski Mary Vining (2008)
Occupational therapy for physical dysfunction
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkens, 1432 sidor

Törnquist Kristina (1995)
Att fastställa och mäta förmåga till dagliga livets aktiviteter. Akademisk avhandling
Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, särtryck del 1 och 3, 214 sidor

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
- 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.
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