
               

 

Institutt for helse- og funksjon              

Innkalling  

Studieprogramråd for ergoterapi 

Møtedato: 23.09.21  kl. 14.00-15:30, digitalt møte     

Deltakere: Margaret Ljosnes Søvik, Anne Helen Jacobsen, Merethe Hustoft, Susanne G. Johnson, Bodil H. Stokke (eksternt medlem), Caroline 
Langhelle (studentrep. 1. år), Gunnar Evjen (studentrepr. 2. år), Ine H. Fjeldberg (studentrep. 3. år) og Giselda Di Giovanni 
Ikke møtt:  
 

Sak  Dokument Kva skal skje i møtet? Prosess Ca tid 

1/21 Godkjenning av 

innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 

kommentarer 

Fagseksjonsleder  2 min 

Referat: Innkalling og saksliste ble godkjent 

2/21 Etablering av 

Studieprogramråd  

Vedlegg: 

Mandat studieprogramråd 

Studieprogramråd ved FHS 

Gjennomgang av mandat for Studieprogramrådet 

Medlemmer presenterer seg og sier noe om 

forventninger til arbeidet til Studieprogramrådet. 

Fagseksjonsleder innleder og 

orienterer  

10 min 

Referat: Kort presentasjon av rådets medlemmer. Gjennomgang av mandat for SPR. Årshjulet for SPR ønskes lagt ved møtereferatet. 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-studieprogram/studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/


3/21 Fastsette 

oppfølgingsform for 

studieprogrammet 

studieåret 2021-2022 

Vedlegg: 

Valg av oppfølgingsform  

 

Plan for hvilke emner og hvordan emnene skal 
evalueres samt hvilke emner som skal ha anonym 
undersøkelse og ekstern sensur, presenteres. 
Studieprogramrådet inviteres til å gi innspill til valg av 

oppfølgingsform.  

 

Fagseksjonsleder presenterer 

forslag og innleder til diskusjon 

20 min 

Referat:  

Alle emner skal evalueres hvert år. Vi har midtveis- og en sluttevaluering, den siste fra både studentene og lærere. Gjennomgang av de forskjellige typer evalueringer 

og av vedlagt forslag om oppfølgingsform for hvert emne. Forslag til oppfølgingsform er basert på om det er nye emner. Endringene på forslag for 1. studieår: ERG110 

ble i fjor evaluert med en emnerapport og en anonym undersøkelse hvor man fikk mange nyttige tilbakemeldinger. I år velges å evaluere med et dialogmøte p.g.a. 

manglende ressurser. ERP1 evalueres sammen med ERG140, eventuelt som referansegruppemøte. For å øke deltakelse på evaluering, foreslås det å sette av 10 min. i 

løpet av en undervisningstime til å besvare anonyme undersøkelser. Evalueringene er viktige for å fange opp mulige forbedringsområder, men også som uttrykk for 

studentenes medbestemmelse.  

Gjennomgang av plan for ekstern sensur og plan over anonyme undersøkelser. Det må være ekstern sensor i hvert emne minimum hvert tredje år. På grunn av 

manglende interne ressurser, har ergoterapiutdanningen ekstern sensor i de fleste emner oftere.   

4/21 Status kvalitetsarbeid  Vedlegg: 

Status kvalitetsarbeid vår 

2021 

 

Studieprogramrådet presenteres status for 
kvalitetsarbeidet og hvilke konsekvenser Covid-19 har 
hatt for studentene våren 2021. 

Fagseksjonsleder går gjennom 

studieplanen og innleder til 

diskusjon 

 

40 min 

Referat:  

Gjennomgang av evaluering av alle vår-emner 2021 med forslag til tiltak og videre oppfølging. Kommentarer i f.m. BERP1: Det trengs flere LS for å dekke et bredere 

område og det foreslås å knytte ferdighetstrening og kommunikasjon til en LS. BERP2: Enighet om at det bør være undervisning om klinisk resonnering i 

praksisforberedelser. SPR støtter tiltaks- og oppfølgingsplanen. Studentrepr. for 2. år formidlet at kullet har gitt tilbakemelding om at de synes det er for lite å ha kun 

én undervisning om et tema og at de må «stå på egne bein» i videre arbeid. Lærerne forklarte at undervisningen er ment å gi en innføring i et tema og å sette i gang 



en tankeprosess rundt det. Dette er også i tråd med det pedagogiske tankesett om problembasert læring: etter en innføring, skal studenten jobbe selvstendig for å 

tilegne seg kunnskap og kompetanse om et tema. Forventingen om studentenes egen innsats på hvert emne må kanskje komme tydeligere frem under introduksjon 

til emnet, og gjentas. Undervisere har også fokus på hvordan vi som ergoterapeut jobber/kan bidra med vår kompetanse, og ikke på diagnoser. Det forventes at 

studentene selv leser seg opp på diagnoser i forkant av undervisning. 

5/21 Orienteringer Utdanningsutvalet FHS 

Rekruttering og opptak 

Oppstart master i KBP, 

studieretning ergoterapi 

 
 

• Rekruttering og opptak  
 

• Kort orientering om opptak master 
 
 

 

 

 

10 min 

Referat:  

Presentasjon av Utdanningsutvalet FHS: jobber med utvikling av utdanningskvaliteten. Hvert institutt har en representant i utvalget og E. N. Eikefjord, 

fagseksjonsleder bachelor radiografi, representerer instituttet for helse og funksjon.   

Rekruttering/opptak: Bra størrelse på kullene. Ved semesterstart var det 50 studenter i 1. året, nå er det 46/47; 36 i andre året og 40 studenter i tredje.  

Master KBP: I år var det for første gang opptak til master i KBP, studieretning ergoterapi. 9 studenter har søkt på de 10 studieplassene studieretning har. 

6/21 Eventuelt  Studiebarometer 

Forslag til møtedatoer SPR 

i vårsemesteret. 

Sendes ut til 2. års studenter i oktober. Oppfordrer alle 
til å svare. Svarfrist 3 uker.  
 

 5 min 

Referat:  

Informasjon om studiebarometer: Sendes årlig ut til 2. års studenter (på studentmail), som en spørreundersøkelse. Er en stor mulighet studentene har til å komme 

med sine meninger. Et spørsmål som bør tas opp med studentene, er å avklare hva som menes med studentenes medbestemmelse. Fagseksjonsleder får tilgang til 

resultatene fra studiebarometeret, og må utarbeide en tiltaksplan for oppfølging av noen områder. Tiltaksplanen presenteres i SPR og vanligvis også for 2. års kullet. 

Det var ikke mulig å presentere dette i studiediskusjon for vårens 2. års studenter. Tiltaksplanen legges nå derfor i stedet ut i Canvas (emnet BER305).  

https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/utdanningsutvalet/


SPR vil møtes to ganger i vårsemester: i januar og i april. Fagseksjonslederen sender ut forslag om datoer. Forslag møtetidspunkt: torsdag 20.01.22 kl 14.00-15.30 og 

28.04.22 kl 14.00-15.30. 

Sak meldt inn av S. G. Johnson under møtet: Studenter som har praksisperioden utenfor Bergen får nå dekket én t/r reise til bosted. Studenter ønsker å få dekket 

flere hjemreiser; saken anbefales lagt frem for Studentrådet gjennom tillitsvalgte. 

Møtet ble avslutte kl. 15.35 


