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1. Kontaktinformasjon 
 

Emneansvarlig:  Anniken Bogstrand 

 

Lærerlag: 

 

Anniken Bogstrand  

Kontor U9.109.A 

Tlf. 776 60709    

E-post: anniken.bogstrand@uit.no 

 

  

 

Vegard Horne   

Kontor U9.109.A 

Tlf. 776 60610    

E-post: vegard.horne@uit.no 

 

 
 

 

Carina Ryssdal   

Tlf. 47949599  

E-post: carina.ryssdal@unn.no 

    

 

 

 

Studieleder: 

Toril Beate Røssvoll  

Kontor. L10.120 

Tlf. 77 62 51 15 

E-post: toril.b.rossvoll@uit.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: 

Bachelorprogram i ergoterapi 

Institutt for helse og omsorgsfag 

Det helsevitenskapelige fakultet 

Universitetet i Tromsø 

9037 TROMSØ 

 

Tlf. 77 66 06 00 

E-post: postmottak@iho.uit.no 

www.uit.no
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2. Introduksjon til ERG 2030 
 

Omfang: 12 studiepoeng  

 

Varighet: Fra 30.01.17 i uke 5 til 31.03.17 i uke 13, og med skriftlig hjemmeeksamen i 

perioden 29.03.17, kl. 09.00 - 31.03.17, kl. 12.00  

 

Emnetype: Eksamensemnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogram i 

ergoterapi. Eksamensemnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som 

enkeltemne. 

 

Forkunnskapskrav: Bestått eksamensemne ERG-2011 og foregående eksamener. 

Godkjent arbeidskrav og har levert eksamen i eksamensemne ERG-2021. 

 

Faglig innhold og relevans i studieprogram: Emnet 2030 har fokus på at eldre, som 

individer og gruppe, både er samfunnsressurs og mottakere av ergoterapitjenester. 

Hovedtema i emnet vil være hvordan aldring, endringer i livsførsel, samt hvordan ulike 

sykdommer og skader kan medføre konsekvenser for eldres hverdagsaktiviteter. 

Undervisningen i emnet fokuserer også på hvordan ergoterapeuten kan behandle, 

rehabilitere og tilrettelegge for å fremme eldres helse og forebygge isolasjon, samt å ivareta 

eldres rett til aktiv deltakelse i egne hverdagsaktiviteter i deres nærmiljø. Grunnlag vil være 

kunnskap om aldring, aldersrelaterte sykdommer og aktivitetsutfordringer, samt hvilke 

aktivitetsmuligheter og hjelpetilbud som er tilgjengelige for eldre i det norske samfunn og i 

deres lokalmiljø.  

 

 

3. Læringsutbytte i ERG-2030 
Beskrivelse av forventet læringsutbytte etter gjennomført emne er hentet fra Fagplan for 

Bachelorprogram i ergoterapi, revidert 29.07.16 

 

 

Generell kompetanse: 

1. Forplikter seg til ansvar for egen og medstudenters læring gjennom aktivt å innhente og 

bidra med kunnskap i undervisning og gjennom å følge opp de avtaler som gjøres med 

medstudenter og undervisningspersonell. 

2. Gjør rede for aktivitetsmuligheter og hjelpetilbud til eldre i eget nærmiljø. 

3. Viser respekt for eldre som ressurs i samfunnet og anerkjenner betydningen av 

ergoterapeutisk arbeid med eldre. 

 

Kunnskap i ergoterapi: 

1. Oppsummerer hvordan normal aldringsprosess og livsendringer innvirker på eldres 

hverdagsaktiviteter. 

2. Undersøker kunnskap om ulike sykdommer og funksjonsvansker som er relevante for 

gruppen eldre og hvordan disse påvirker eldres aktivitetsdeltakelse. 

3. Forklarer og bruker teoretisk, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap for ergoterapeutisk 

intervensjon til gruppen eldre. 
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Ferdigheter i ergoterapi: 

1. Gjennomfører kartlegging av kroppsfunksjoner (motoriske, kognitive, sosiale og 

interaksjonelle funksjoner), aktivitetsutførelse og deltakelse hos eldre. 

2. Gjennomfører vurdering av aktivitetsfunksjon på grunnlag av kartlegging og relevant teori 

fra ergoterapi, medisinske fag og andre støttefag. 

3. Gjør rede for og gjennomfører ulike ergoterapeutiske metoder for behandling, 

rehabilitering og kompensering. 

4. Gjennomfører vurdering av hjemmesituasjon, anvender velferdsteknologi og tilpasser 

bolig. 

5. Dokumenterer hvordan en ergoterapeutisk arbeidsprosess kan anvendes i utførelse av 

ergoterapi til eldre. 

 

4. Undervisnings- og arbeidsformer  
I dette emnet er det følgende arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, 

ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarer, studentundervisning, case-undervisning.  

 

Obligatorisk undervisning / krav til studiedeltakelse: 

I dette emnet er ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarer og studentundervisning 

(arbeidskrav A og B) obligatorisk. Fravær over 20 % av det obligatoriske fører til endret 

studieprogresjon og at dere ikke får gå opp til eksamen. 

 

Forelesninger 

Forelesningene skal bidra til å gi dere en oversikt over utvalgte tema og skal også bidra med 

eksempler fra klinisk praksis. Forelesningene vil være veiledende for prioritering av arbeid i 

basisgrupper og selvstudier. 

 

Ferdighetstrening 

Denne undervisningen skal bidra til at dere tilegner dere ferdigheter i ergoterapi på visse 

områder. Ferdighetstreningen er obligatorisk, da det er gjennom deltakelse i det praktiske 

arbeidet i undervisningen dere kan tilegne dere den kompetansen som skal til for å nå 

emnets læringsutbytte. 

 

Ekskursjoner 

Det er timeplanfestet 1 ekskursjon til NAV Hjelpemiddelsentralen(Stakkevollveien) den 

14.03.17. Tema er hjelpemidler i bolig til eldre, med særlig vekt på bevegelseshjelpemidler 

og kognitive hjelpemidler.  

 

Basisgruppearbeid 

Dere skal jobbe i samme basisgruppe gjennom hele emnet. Basisgruppemøtene er med 

veileder.  Basisgruppemøtene skal være forberedte: Referat fra alle møtene skal legges i 

mappe på Fronter eller sendes veileder på mail senest dagen før basisgruppen. Spørsmål 

eller problemstillinger som gruppen ønsker å få veiledning på må sendes på mail til veileder 

dagen før. Gruppen skal starte gruppemøtet med å orientere veileder kort om arbeidet. Hver 

basisgruppe får 2 utfordringer/case å jobbe med i dette eksamensemnet. 
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Utfordring 1: Gruppene jobber med hvert sitt case. Hovedtema for disse utfordringene er 

ergoterapi til personer med demens. Utfordring 1 avsluttes med presentasjon på seminar 

13.02.17.  

Utfordring 2: Her jobber alle basisgruppene med samme case, men med ulike oppdrag. 

Tema for alle utfordringene er hjerneslag, ulike aktivitetsutfordringer og ergoterapi. Den 

andre utfordringen avsluttes med et «tverrfaglig møte» der basisgruppen gir en skriftlig og 

muntlig redegjørelse for ergoterapitilbudet til pasienten den 09.03.17.  

 

Gruppene kan også dele sine erfaringer fra basisgruppearbeidet med de andre gruppene 

ved å legge ut notat(er), kilder m.m. i mappe på Fronter. 

 

Seminarundervisning 

 

Filmseminar; Demens (06.02.17) 

Filmen er ment å gi dere en bruker/pårørende nær beskrivelse av hvordan det er å leve med 

demens og hvilke prosesser den enkelte og familien står i. Filmen skal danne grunnlag for 

refleksjon over vår rolle som ergoterapeut i arbeid med personer med demens og deres 

nærstående.  

 

Framlegg fra basisgrupper (13.02.17 og 09.03.17)   

Formålet med dette seminaret er å vise sentrale deler av basisgruppens arbeid med case og 

hvilken kunnskap dere har tilegnet dere i arbeidet. Dere skal muntlig formidle og diskutere 

faglige tema og får også trening i å vurdere hverandres arbeid kritisk og gi gode og 

konstruktive tilbakemeldinger. 

 

Tidsplan for framlegg fra basisgrupper (13.02.17 og 09.03.17)   

Kl. slett Gruppe 

08.15- 08.20 Velkommen og introduksjon 

08.20 – 
08.45 

Framlegg Gruppe 1 

08.45– 09.00 Tilbakemelding 

09.00-09.15 Pause 

09.15- 09.40 Framlegg gruppe 2 

09.40– 09.55 Tilbakemelding 

09.55-10.10 Pause  

10.10 –10.35 Framlegg Gruppe 3 

10.35– 10.50 Tilbakemelding 

 

Det viktig at alle presentasjoner er klare og ligger på skrivebordet på PC’en ved starten av 

seminaret (innen kl 08.15). 

 

Kriterier for tilbakemelding: 

 Presentasjonen er i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene for emnet 

 Relevant(e) teori(er) skal trekke inn i og anvendes i en ergoterapifaglig sammenheng i 

presentasjonen 

 Etiske normer er i varetatt overfor klienter, pårørende og samarbeidspartnere 

 Tidsramme overholdes 

 Arbeid / presentasjon er jevnt fordelt i gruppa. 

 Litteraturliste og kildebruk er korrekt i henhold til Harvard-metoden 
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Studiediskusjon 

Oppmelding av saker (på saksliste) til studiediskusjonene gjøres på Fronter. Halve tiden på 

studiediskusjonene bør være satt av til faglige spørsmål og diskusjoner. Her ber vi om at 

basisgruppene og enkeltstudenter melder inn faglige spørsmål fra sitt arbeid, som kan være 

relevant for også andre studenter å vite om. Den andre halvparten av tiden kan gå til 

informasjonsaker, tillitsvalgtsaker, studentenes rettigheter og plikter osv.  Saker som ikke 

vedrører studiesituasjonen (for eksempel sosiale aktiviteter) skal diskuteres utenom 

studiediskusjoner. 

 

Evaluering av emnet/ Eksamensseminar (24.03.17) 

Dette er en kombinert evaluering av emnet og eksamensseminar. Først evalueres emnet. 

Resten av tida handler om eksamen. Faglærer vil informere om eksamen og komme med 

råd og tips. Så vil dere ha anledning til å komme med spørsmål til avklaring og diskusjon.  

 

Selvstudier 

Ergoterapeututdanningen et fulltidsstudium med en forventet arbeidsbelastning på min. 40 

timer pr. uke, inkludert tid til selvstudier. Selvstudier er både individuell og gruppebasert 

studietid som ikke er timeplanfestet.  Det er studentens eget ansvar å sette av tilstrekkelig tid 

til selvstudier slik at forventet læringsutbytte for emnet nås. 

 

5. Arbeidskrav  
Et arbeidskrav er et arbeid som må være godkjent for å framstille seg til eksamen.  

Resultatet inngår ikke i selve eksamenssensuren, men er et vilkår for å få ta eksamen. (Jfr. 

Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, § 3 og § 9, samt fagplanen pkt 6.4). 

Arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent av faglærerne.  

Dette eksamensemnet har et arbeidskrav med to ulike utforminger. 

  

A. Forelesning for medstudenter, gruppe på 2-3 studenter, med notat 800 ord. 

B. Ferdighetstrening med medstudenter, gruppe på 3 studenter, med notat 800 ord. 

 

Kullet deles i to grupper A og B, inndelingen bestemmes av gjennomført arbeidskrav i ERG- 

2021 Arbeidskravet er likt utformet som ERG- 2020. Gruppene bytter og gjør det motsatte 

arbeidskravet i dette emnet (A gjør B og B gjør A).  

 

1A: Forelesning for medstudenter.   

Gruppe A deler seg i grupper à 2-3 studenter som underviser medstudenter om ergoterapi 

knyttet til et gitt tema.  Undervisningen skal avsluttes med en diskusjon ledet av gruppen. 

Dette arbeidskravet gir mulighet for å oppøve en bevisstgjøring i forhold til eget fag; man får 

trening i å søke etter fagstoff, vurdere kritisk og velge ut, avgrense, prioritere og disponere 

materiale til undervisning for en gitt gruppe.  

 

Omfang: 

 Forelesning 30 minutter & diskusjon 15 minutter. 

 2-3 studenter i gruppen 
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 Skriftlig notat 800 ord. Dette er selve teksten i notatet. I tillegg kommer forside, 

litteraturliste, og evt. figurer og vedlegg.  Notatet leveres på Fronter senest kl. 15.00 

dagen før. 

 Obligatorisk tilstedeværelse på medstudenters forelesning 

 

Tema for forelesninger: 

Tema for undervisningene er bestemt av ergoterapeututdanningen. Studentene i gruppe A 

fordeler seg i grupper med 2-3 studenter i hver gruppe. Dere fordeler temaene mellom 

gruppene. Tema og gruppeinndeling sendes i en felles oversikt (se nedenfor) på mail til 

emneansvarlig innen 27.02.17, kl 15.00.  Gruppene velger selv problemstilling(er) for 

undervisning, planlegger og gjennomfører undervisning i henhold til vurderingskriteriene.  

 

 Hjelpemidler og sansetap hos eldre  

 Parkinson 

 Slitasjegikt 

 Fallproblematikk hos eldre 

 Boligtilrettelegging hos eldre med begynnende funksjonstap 

 Angst hos eldre 

 Livsløpsendringer og kritiske overganger hos eldre 

 Palliativ behandling  

Tema og gruppeinndeling: 

 

 

 

Vurderingskriterier for forelesning: 

 Undervisningen skal ha fokus på ergoterapi og være fundert på forståelse for sykdom og 

dens utvikling i forhold til personens aktiviteter, samt inneha relevans for emnet.  

 Pensumlitteratur og om mulig forskningsbasert litteratur innen ergoterapi skal anvendes. 

 Kilder må komme tydelig frem underveis i undervisningen. 

 Studentene skal planlegge og lede en 15 min. diskusjon etter undervisningen. 

 

Vurderingskriterier for notatet 

 Innholdet er relevant for og henviser til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. 

 Inneholder problemstilling, følger denne (rød tråd) og konkluderer med et svar på 

problemstillingen. 

 Det er et sammendrag av innhold i gruppens forelesning, men kan utdype noen emner / 

sider av forelesningen spesielt. 

 Pensumlitteratur og om mulig forskningsbasert litteratur innen ergoterapi skal anvendes. 

 Notatet skal dokumentere søk etter relevant litteratur.  

 Kildebruk og litteraturliste skal være korrekt ført i henhold til Harvard metoden. 

Uke Dato Kl.slett Tema Navn på studenter – 2 pr 

tema 

11 17.03.17 8.15-9.00   

9.15-10.00   

  10.15-

11.00 
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Vurdering: Godkjent/ikke godkjent fra lærerne. Forelesning og notat vurderes samlet. 

Tilbakemelding gis på fronter. Ikke godkjent arbeidskrav kan medføre nytt framlegg og/eller 

notat. 

 

 
1B: Ferdighetstrening med medstudenter. 

Gruppe B skal dele seg i 3 grupper med 3 studenter i hver gruppe.  Gruppeinndeling sendes 

i en felles oversikt (se nedenfor) på mail til emneansvarlig innen 27.02.17, kl 15.00. 

Gruppene velger en ferdighet som er relevant for læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.  

Husk å avtale med de andre gruppene slik at ingen planlegger samme ferdighet. 

 

Hensikten med arbeidskravet er å lære medstudenter denne ferdigheten.  Ferdigheten og en 

plan for ferdighetstreningen legges ut på Fronter dagen før seminar 20.03.17.  På seminaret 

settes det av 15 minutter til hver gruppe til en kort presentasjon, diskusjon og tilbakemelding 

med klassen og lærerne. 

Uke Dato Kl. slett Agenda Navn på studenter –  
3 pr gruppe 

12 21.03.17 8.15- 8.30 Velkommen og introduksjon Lærerne 

8.30-9.30 Ferdighetstrening B1  

9.30 – 9.45 Gruppe B1 rydder 
Medstudenter og lærere diskuterer  

 

9.45 – 10.00 Tilbakemelding 

11.15- 12.15 Ferdighetstrening B2  

12.15 – 
12.30 

Gruppe B2 rydder 
Medstudenter og lærere diskuterer  

 

12.30 – 
12.45 

Tilbakemelding 

12 23.03.17 8.15- 9.15 Ferdighetstrening B3  

9.15 - 9.30 Gruppe B3 rydder 
Medstudenter og lærere diskuterer  

 

9.30 – 9.45 Tilbakemelding 

 

Omfang:  

 Ferdighetstrening 60 minutter og 15 minutter tilbakemelding. 

 3 studenter i gruppen 

 Notat 800 ord. Dette er selve teksten i notatet. I tillegg kommer forside, litteraturliste, og 

evt. figurer og vedlegg. Notatet leveres på Fronter senest kl. 15.00 dagen før 

 Obligatorisk og aktiv deltakelse på medstudenters ferdighetstrening. 

 

 

Vurderingskriterier for ferdighetstrening: 

 Fremførelsen av den praktiske ferdigheten må være relevant i forhold til emnets 

læringsutbyttebeskrivelser. 

 Fremførelsen må være illustrativ og tydelig da denne ferdigheten skal læres av 

medstudenter. 

 Gruppen må gi medstudenter tid og anledning under veiledning til å prøve ut ferdigheten. 

 Gruppen poengterer og gjør tydelig, men kort, rede for hvordan teori støtter og forklarer 

den praktiske ferdigheten. 
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 Alle gruppemedlemmer skal være aktive. NB: Dvs. at alle skal demonstrere -  og lære 

bort den praktiske ferdigheten for å få arbeidskravet godkjent. 

 Studentene må være til stede under hele seminaret (altså ikke bare tilstede under egen 

gruppes bidrag). 

 

Vurderingskriterier for notatet 

 Innholdet er i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. 

 Det er et sammendrag av innhold i ferdighetstreningen med særlig vekt på: 

o Beskrivelse av ferdigheten 

o Redegjørelse av teori som ligger til grunn for ferdigheten. 

 Pensumlitteratur og om mulig forskningsbasert litteratur innen ergoterapi skal anvendes. 

 Kildebruk og litteraturliste skal være korrekt ført i henhold til Harvard metoden. 

 

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent fra lærerne etter ferdighetstrening. Ferdighetstrening og 

notat vurderes samlet. Vurdering gis på Fronter. Ikke godkjent arbeidskrav kan medføre ny 

ferdighetstrening og/eller notat.  

 

 

6. Vurdering underveis 
 

I basisgruppen 

Vurdering og tilbakemelding er en viktig del av basisgruppearbeidet. Alle i basisgruppa, 

studenter og veileder, vurderer seg selv og gruppas arbeid på slutten av hvert 

basisgruppemøte.  Følgende tema skal vurderes i løpet av emnet: 

 Gruppens arbeidsprosess inkl. medlemmenes roller og bidrag i arbeidet  

 Grad av læringsutbytte  

 Anvendelse og oppnåelse av gruppekontrakten 

 

Seminarer 

Formålet med seminarer er at dere skal diskutere, reflektere over og utvikle egen kunnskap. I 

seminarene skal dere få erfaring med å formidle og diskutere faglige emner både skriftlig og 

muntlig og å oppøve evnen til å vurdere eget og hverandres arbeid. 

 

Skikkethetsvurdering 

Studentenes skikkethet for et framtidig arbeid som ergoterapeut blir fortløpende vurdert 

gjennom studiet. Formålet med en slik vurdering er å utdanne studenter som kan utføre sin 

profesjon på en etisk og faglig forsvarlig måte. Dette innebærer en kontinuerlig vurdering av 

deres personlige og faglige forutsetninger for å kunne fungere som ergoterapeut på en måte 

som sikrer barns, klienters og/eller pasienters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og 

sikkerhet. 

Studentene gjennomgår en slik vurdering i hele studieforløpet; i undervisning inne på 

universitetet og spesielt i praksis hvor studentene er i direkte kontakt med barn, klienter og 

pasienter. Mer informasjon finnes i kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved 

Det helsevitenskapelige fakultet, UIT: 

http://uit.no/ansatte/organisasjon/kvalitetssikring?p_dimension_id=88108&p_menu=65815  

http://uit.no/ansatte/organisasjon/kvalitetssikring?p_dimension_id=88108&p_menu=65815
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Studentenes evaluering av ERG-2030 

Ved avslutning av emnet evaluerer studentene hvordan innhold, arbeidsformer, 

undervisningsaktiviteter, organisering, vurdering, læringsmiljø, egen innsats og evt. andre 

forhold har bidratt til læring og oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. 

Emneansvarlig organiserer vurderingen hvor første del gjøres som en individuelt evaluering, 

andre del er en samlet evaluering med hele kullet. Studentene sammenfatter evalueringen til 

èn -1- felles skriftlig tilbakemelding som sendes emneansvarlig og studieleder pr. epost innen 

èn -1- uke etter emnets slutt. Så langt det er mulig tar studieprogrammet hensyn til denne 

evalueringen i planleggingen av emnet for neste studentkull. 

 

 

7. Eksamen / Avsluttende vurdering 
 

Adgang til eksamen: 

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må arbeidskrav være gjennomført og godkjent.  

Videre må kravet om mindre enn 20% fravær i obligatorisk undervisning være oppfylt. (jfr. 

fagplanen pkt. 6.3) 

 

Eksamensform:  

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 2000 ord +/- 10%.  Antall ord gjelder selve teksten i 

besvarelsen. I tillegg kommer forside, litteraturliste, figurer og evt. vedlegg.  Oppgaven 

skrives på bakgrunn av case med tilhørende spørsmål og skal synliggjøre en ergoterapeutisk 

arbeidsprosess. 

 

Varighet: 3 dager  

Vurderingsuttrykk Karakter; A-F 

 

Eksamensdato: 

Oppgavetekst leveres ut samtidig på Fronter. Besvarelsene leveres inn på fronter innen 

tidsfristen.  

 

Utlevering: 29.03.17, kl 09.00 

Innlevering: 31.03.17, kl 12.00 i Fronter.    

 

Sensur: 21.04.17 

 

Vurderingskriterier: 

 I besvarelsen skal studenten redegjøre for og begrunne faglige valg og vurderinger i hele 

eller deler av en ergoterapeutisk arbeidsprosess.     

 I besvarelsen skal studenten vise innsikt i aktivitetsutfordringer hos eldre og synliggjøre 

og begrunne hvordan ergoterapi kan understøtte den eldres muligheter for aktivitet og 

deltakelse.  

 Studenten skal i besvarelsen begrunne faglige valg og vurderinger ut fra begreper, teori 

og annen kunnskap fra undervisning og pensumlitteratur.  

 I besvarelsen skal studenten vise en etisk forsvarlig framstilling av eldre, deres 

pårørende og ergoterapi. 
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 Besvarelsen skal ha et presist, profesjonelt og etisk språk og med korrekt ortografi. 

 Besvarelsen skal følge gjeldende oppgavetekniske retningslinjer med korrekt utførte 

kildehenvisninger og litteraturliste(r) etter Harvard-metoden. 

 Besvarelsen skal synliggjøre at studenten svarer til forventet læringsutbytte for emnet.  

 

Utsatt / kontinuasjonseksamen: Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen.  

Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen.  Jfr. § 22 i Forskrift for 

eksamener ved Universitetet i Tromsø: 

http://uit.no/studenter/studiehverdagen/artikkel?p_menu=42427&p_document_id=66394&p_

dimension_id=88200 

 

Utlevering kontinuasjon: 06.06. 2017 , kl. 09.00 

Innlevering kontinuasjon: 08.06. 2017, kl.12.00     

Sensur kontinuasjon: 29.06 2017, kl. 16.00 

 

Undervisnings og eksamensspråk: Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk 

og dansk benyttes som undervisnings og eksamensspråk. 
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