
 

 

Dugnad for ergoterapipraksis våren 2021 
 

Hensikten med dette skrivet er 

 å informere om at vi på Ergoterapeututdanningen ved OsloMet nå faser ut gammel 

programplan og innfører ny programplan høsten 2020. Dette vil påvirke gjennomføring 

av praksisperiodene. I overgangsperioden våren 2021 medfører dette to 

praksisperioder i samme tidsrom, mens det ikke blir noen praksisperioder høsten 2021 

 å nå flest mulig ledere og ergoterapeuter i Oslo og Viken, uavhengig av arbeidsplass og 

fagområde, for å mobilisere til felles dugnad for gjennomføring av praksis på normert 

tid. Vi er avhengig av alle praksisplasser, både de vi allerede samarbeider med, og de vi 

ikke vet at finnes 

 å invitere til tett samarbeid mellom OsloMet og praksisfeltet for å kunne gjennomføre 

praksis våren 2021 samtidig som vi skal ivareta pandemiens smittevernsbehov  

 
Våren 2021: Oversikt over praksisperioder for hvert studieår 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.år             x           
2.år             x           
3.år             x           
Høsten 2021: 

Etter dobbel praksis våren 2021, blir det ingen praksisperioder denne høsten 

 

Kull Antall dager 
praksis pr uke 

Vurderingsform/eksamen Fagområde Antall studenter 

1.år 3 Bestått/ ikke-bestått, ingen eksamen Alle 80 

2.år 4 Bestått/ikke-bestått i psykisk helse, 
bestått/ikke-bestått i somatisk helse og 
praksis-eksamen i uke 22   

Psykisk helse 
Somatisk helse 
 

34  
34 

3.år 4 Bestått/ ikke-bestått, ingen eksamen 1.linje/kommune 53 
 

Ergoterapeututdanningen er en profesjonsutdanning der praksisstudier inngår som en sentral 
og obligatorisk del av utdanningen. Praksis utgjør 1/3 av studiepoengene i 
bachelorutdanningen. Innfasing av ny programplan høsten 2020 skjer etter forskrift om 
nasjonale retningslinjer for ergoterapeututdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
Forskriften tilråder en lengre praksisperiode i 1. studieår. 
 
Studentene er avhengig av praksisstudiene for å tilegne seg nødvendig kompetanse som 
fremtidig helsepersonell, og for å tilfredsstille kravet fra WFOT om minst 1000 timers praksis for 
å få autorisasjon. Dersom det ikke er nok praksisplasser våren 2021, vil vi få etterslep. Dette vil 
påvirke studieprogresjonen til studenter, som igjen påvirker rekrutteringen. Det er derfor viktig 
å iverksette tiltak som muliggjør gjennomføring av utdanningsaktiviteter, parallelt med 
vedvarende beredskap.  Alle ergoterapiarbeidsplasser som kan bidra til at studentene får 
praktisk øvelse i reelle arbeidssituasjoner er av stor betydning.  
 
OsloMet stiller gjerne til dialog for å se på mulighetene for å få gjennomført praksisstudiene. 
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Kontaktinformasjon: 
 
Studieadministrasjonen 
Praksis-hv@oslomet.no 
 
 
Faglige spørsmål 
Programkoordinator ved Ergoterapeututdanningen Cecilie Krüger, tlf 67 23 66 03, 
Cecilie.Kruger@oslomet.no 
 
 
Emneplaner 
3.år 
Praksis- Ergoterapifaglig yrkesutøvelse (ERGOPRA3) 
https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/ERGOPRA3/2018/H%C3%98ST 
 
2.år 
Praksis- somatisk helse: behandling og re-/habilitering (ERGOPRA1) 
https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/ERGOPRA1/2019/H%C3%98ST 
Praksis- psykisk helse: behandling og re-/habilitering (ERGOPRA2) 
https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/ERGOPRA2/2019/H%C3%98ST 
 
1.år 
Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 1 (ERGOBPRA1) 
https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/ERGOBPRA1/2020/H%C3%98ST 
 
 
Lenke til praksisblogg:  

 https://uni.oslomet.no/ergopraksis/ 

Denne bloggen er under utvikling 
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