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Uppgift och bedömningsunderlag 

Jag har valt första praktikperioden i arbetsterapeutprogrammet, termin 5, 2011, där studenten är 

placerad hos distriktsarbetsterapeut på kommunal rehabenhet. Att bedöma behov av och förskriva 

hjälpmedel är vanligt förekommande inom arbetsterapi. Studenten ska under handledning bedöma 

behov av transportrullstol till patient i eget boende, prova ut rullstolen, samt utvärdera åtgärden. 

Uppgiften täcker större delen av kursplanens mål (Örebro universitet, 2007). 

 

 

Beskrivning av handledningssituation 

Förberedelse Under första långa praktiken är målet att studenten ska utföra bedömningar och 

åtgärder under handledning. Handledare och studenten planerar därför gemensamt inför hembesöket, 

vilka uppgifter studenten ska göra, hur de ska göras och vilket material som ska tas med. Studenten 

kan förbereda sig genom att läsa journal, handbok för förskrivning av hjälpmedel, samt repetera 

förskrivningsprocessen. 

Genomförande Gemensamt hembesök, som handledaren bokat med patient eller vårdare, och fått 

tillstånd att ta med en student. Handledare och/eller student intervjuar patienten kring aktivitets-

förmåga, hur rullstolen ska användas, samt observerar omgivningen. Studenten tar patientens mått. 

Efter hembesöket redovisar studenten sin bedömning. Vad är lämpliga åtgärder? Uppfyller 

patienten kriterierna för att få en rullstol? Krävs någon anpassning för att komma in och ut från 

bostaden (trappor, trösklar, grusgång, till exempel). Reflektioner kring andra funderingar görs också. 

Handledaren förskriver rullstol då studenter inte har förskrivningsrätt. När rullstolen levererats ska 

den provas ut. Studenten förbereder sig med att öva på att justera rullstolen, samt läsa bruksanvisning.  

Om studenten känner sig mogen kan hen boka hembesöket med patient eller vårdare, och ha 

huvudansvar för utprovningen. Studenten ska förutom att justera inställningar, instruera patienten om 

hur rullstolen fungerar, och informera patient/närstående om säkerhet (bromsar, tippskydd, m m), 

samt lånevillkor för hjälpmedel. Handledaren observerar och stöttar vid behov.  

Studenten skriver i journal, som signeras av handledare. Utvärdering av åtgärden kan ske via 

telefonkontakt med patient eller den vårdare som har kört rullstolen. 

 Efterhandledning Efter andra besöket görs gemensam reflektion kring uppgiften.  
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Vilka domäner kan bedömas? 

Bedömningen i denna uppgift utgår från alla domäner i bedömningsunderlag för klinisk utbildning 

från Örebro universitet (2010): problemlösning, samverkan/professionellt förhållningssätt, 

kommunikation, dokumentation och säkerhet, bedömning/åtgärder/utvärdering.  

Patientmöten och att arbeta i någon annans hem ställer krav på Professionellt förhållningssätt. När 

studenten interagerar med patient och vårdare kan Kommunikation, och Samverkan bedömas. Även 

Säkerhet, då studenten förväntas följa basala hygienrutiner. Problemlösningsförmåga visar sig till 

exempel i att identifiera och prioritera problem utifrån relevant information, och att bedöma sin 

kompetens och be om hjälp vid behov. 

I diskussion efter besöket redovisar studenten sin Bedömning, och föreslår åtgärder. I samtalet kan 

studenten visa förmåga att koppla ihop teori med praktik, och utveckla resonemang kring etiska och 

terapeutiska ställningstaganden. 

När förskrivna hjälpmedel ska lämnas ut och individanpassas bedöms studentens förmåga att 

planera och genomföra Åtgärder. Dokumentation i journal sker efter kontakter med patienten, 

bedömningar och åtgärder, som överrapporteras till handledare. 

Åtgärder och upplevelser i samband med uppgiften reflekteras med handledare, samt även 

studentens Utvärdering av åtgärderna. 

 

 

Analys av handledningssituation 

VFU ska ge studenten möjlighet att utföra relevanta arbetsuppgifter (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 

2010, s72). Med ett representativt urval av uppgifter maximeras lärandet (Jasper, 2013, s16). Att bedöma 

behov och prova ut hjälpmedel är de vanligaste åtgärderna för en distriktsarbetsterapeut. Den är 

komplex och kräver att studenten är förtrogen med förskrivningsprocessen (Västra Götalandsregionen, 2016).  

Uppgifter bör anpassas efter var studenten befinner sig i sin utveckling (Pilhammar Andersson, 2011, s47). 

Vid patientbesöket kan handledaren lämna över ansvar för delar av uppgiften, eller hela om 

studenten är redo (Pilhammar Andersson, 2011, s 81).  

Att prova ut en rullstol kan utföras med olika grad av handledning, och blir då en värdemätare på 

studentens färdigheter. Före utförandet redogör studenten för hur hen tänker gå tillväga: utför sedan 

uppgiften. Efteråt görs gemensam reflektion kring hur uppgiften utförts. Det är en modell för hand-

ledning – handling med reflektion – där studenten får försöka lösa uppgiften själv, medan hand-

ledaren ger stöd vid behov (Johansson & Skärgren, 2013, 194-196).   
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Handledaren kan stödja på olika sätt i situationen: genom frågor och svar, lotsa, sufflera, 

demonstrera. Om något skulle gå fel måste handledaren ingripa eller ta över, för att garantera 

patientsäkerheten (Pilhammar Andersson, 2011, s81). Det bör ske med taktfullhet för att inte oroa patienten, 

eller genera studenten. Återkoppling på felsteg tas upp enskilt vid efterföljande reflektion så att 

studenten kan bearbeta händelsen (Pilhammar Andersson, 2011, s48). 

Att göra bedömningar kring behov och omgivningsfaktorer ställer större krav på färdigheter. Vid 

första hembesöket kan handledning i högre grad utgå från lärlingsmodellen, där handledaren tar 

initiativet till att intervjua patienten, och studenten i första hand kan fokusera på på att observera och 

dra slutsatser. (Johansson & Skärgren, 2013, 196). Samtidigt är det viktigt att handledaren inte tar all plats, 

utan ger studenten utrymme att söka svar på sina frågor, för att lösa uppgiften (Mogensen, Thorell-Ekstrand & 

Löfmark, 2010, s96). 

 

 

Så visar sig studentens färdigheter 

Millers taxonomi beskriver hur färdigheter utvecklas från att veta vad man gör, till att beskriva hur 

man gör, och sedan visa hur man gör, för att slutligen kunna göra (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, 

s123).  Hur långt studenten utvecklat sina färdigheter visar sig i praktisk handling, och i förhållnings-

sätt: till exempel i sättet att prata med patient och närstående, och anpassa information till patientens 

förutsättningar (Pilhammar Andersson, 2011, s59), ge gott bemötande och kunna etablera en god relation 

(Pilhammar Andersson, 2011, s65). En student som kommit längre i sin utveckling tar beslut snabbare, och 

har tillit till sitt beslut (Pilhammar Andersson, 2011, s61).  

Erfarna arbetsterapeuter använder alla former av clinical reasoning i sitt yrkesutövande 

(procedural, interactive, conditional, narrative, och pragmatic reasoning), medan noviser är mer 

regelstyrda (procedural). Men studenter som ges tid att diskutera efter patientmöten, tillägnar sig ett 

mer holistiskt perspektiv och visar förmåga att resonera på mer avancerad nivå kring bedömningar 

och åtgärder (Knecht-Sabres, 2013, s31).  

Reflektion är viktigt för att studenten ska lära av sin erfarenhet, men kan även ge besked om 

kunskapsluckor (Jasper, 2013, s1, 7).  

Reflektionssamtalet utgår från studentens frågor och tankar, medan handledaren lyssnar aktivt: 

ställer sedan öppna frågor och följdfrågor som leder mot lärandemålet (Johansson & Skärgren, 2013, s196). 

Samtalet ger en bild av studentens problemlösningsförmåga, och förmåga att koppla teori till praktik. 
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En rullstol kan både öka och minska aktivitetsförmåga beroende på hur den används. Studentens 

förmåga att urskilja olika terapeutiska och etiska aspekter i yrkesutövandet, visar sig i reflektion med 

handledaren (Pilhammar Andersson, 2011, s78).  

 

Handledarens etiska kompetens 

Observation är det vanligaste bedömningssättet i VFU. Om den sker oreflekterat finns risk att hand-

ledaren låter omedvetna intryck påverka bedömningen (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, s121).   

Johansson och Skärgren (2013, s62) anger etisk kompetens som grunden för handledarens agerande i 

handledningssituationen. Det vill säga att iaktta sina normer och värderingar, och hur de påverkar 

tanke och handling. Att tillämpa ett professionellt förhållningssätt är nödvändigt: att vara medveten 

om egna behov, känslor och impulser, och kunna kontrollera dessa, och ge studentens behov före-

träde (Holm, 2009, s 56, 83).  

Dagens studenter har olika åldrar, kulturell bakgrund, och varierande erfarenheter av arbetsliv och 

vårdyrken (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, s67). Men oavsett bakgrund ska varje student ges en 

rättvis bedömning. Handledare får inte missgynna någon på grund av hudfärg, ålder eller annan 

diskrimineringsgrund (Diskrimineringslag, 2008). 

Handledaren ska främja studentens utveckling (formativ bedömning), samtidigt vara den som 

bedömer om hen nått målen (summativ bedömning) (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, s121). Rollen 

innebär att både vara stödjande, till exempel vid utförandet av uppgiften, och att utöva makt, genom 

att göra bedömningen (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, s98). Att använda en strukturerad metod 

eller bedömningsinstrument gör bedömningen av studentens färdigheter mer rättvis och objektiv 

(Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, s121).  
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