
 
Institutt for helse- og funksjon              

Referat 

Studieprogramråd for ergoterapi 

Møtedato: 20.01.2022 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 

1/22 Godkjenning av 

innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 

kommentarer 

Fagseksjonsleder  2 min 

Referat: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer 

2/22 Gjennomgang/revisjon 

av studieprogram og 

emneplan  

 Orientering om revisjonsarbeid, med innspill fra 

deltakere. 

Fagseksjonsleder innleder og 

orienterer  

28 min 

Referat: Fagseksjonsleder orienterte om arbeidet med revisjon av emneplan og studieprogram. Revisjonsarbeidet er ikke fullført, gjennomgangen er 

derfor oppdatert pr. 20. januar 2022. De største foreslått endringene vil berøre emnene på 3. semester. Det er ønskelig å skille timeplanen til ERG200 og 

ERG210. Endringer i ERG210: et grunnlagsnotat leveres i forkant av den praktiske gjennomføring og selve oppgaven blir eksamen. Endringer i ERG200: 



individuell eksamen istedenfor gruppeeksamen, da det har vært mange gruppebaserte vurdering i ERG200. Høsten 2022 vil bli første gang den nye 

studieplanen på 3. studieåret vil bli gjennomført. Endring i ERG300: det vil bli en muntlig høring i stedet for den individuelle oppgaven. I tillegg skal 

prosjektplan for bacheloroppgaven leveres som arbeidskrav i ERG300, i stedet for i bacheloremnet.  everes som arbeidskrav i ERG300, i stedet for i 

bacheloremnet.  

3/22 Status kvalitetsarbeid 

Vedlegg_kvalitetsarb

eid_høst_2021.docx  

 

Orientering om status for kvalitetsarbeid høsten 

2021. Innspill fra deltakere. 

Fagseksjonsleder går gjennom 

høstsemesteret og innleder til 

diskusjon 

30 min 

Referat: Fagseksjonsleder forklarte på hvilken måte kvalitetsarbeidet gjennomføres og på hvilket grunnlag, nemlig rapporter fra evalueringer og 
sluttevalueringer fra studenter, emneansvarlige og evnt. faglærere. Rapportene er tilgjengelig både for lærerstaben og for studentene. Detaljert 
gjennomgang av status på emnene høst 2021 med vedlagt oppsummering som støttedokument. Små korrigeringer er innarbeidet i oppsummeringen. 
Noen av tiltakene for emner ERG200 og 210 er allerede tatt med i revisjon av emneplanen. Forslag vedr. ERG200: å være mer tydelig på at det er 
studentaktive læringsaktiviteter og at det forventes en stor grad av selvstendighet. 

4/22 Praksis  • Avtaler 

• Oppfølging og vurdering 

• Evaluering og tilbakemeldinger fra 
praksisfeltet (info fra samarbeidsmøter) 

Fagseksjonsleder orienterer. 

Evt. innspill fra deltakere. 

 

18 min 

Referat: Fagseksjonsleder informerte om avtaler HVL har med praksissteder, innenfor hvilket geografisk område og om samarbeidet med praksisstedene. 

Melding fra studentrepresentant om misnøye blant studenter som har hatt praksisperiode ved et sykehjem. Det er viktig at studentene melder dette i 

sine evalueringer og at de begrunner deres erfaring/vurdering. På grunn av Bergen kommune sin omorganisering det siste året har HVL fått flere 

praksisplasser i Bg. Komm. ved flere ulike tjenester. HVL har generelt fått gode tilbakemeldinger fra praksisstedene.  

5/22 Orienteringer  - Internasjonalisering, fornying avtaler 
- Implementering av ny studieplan 3. året 

Til orientering 10 min 

Referat: Internasjonalisering. Av velkjente årsak har det ikke vært noe aktivitet de siste årene. Vi har jobbet med å sikre at vi har samarbeidsparter i 

utlandet, som vi ønsker flere av, og med å fornye avtalene. Å skaffe praksisplasser for våre utreisende studenter og for de innreisende er en 

utfordrindring. Det fungerer rimelig bra i Danmark og i Tanzania. For tiden er det i Europa et stort fokus på teoriutveksling. Vi har tatt imot 4-6 



innreisende studenter til vårt internasjonaliseringsemne, ERG220, men få av våre studenter har reist ut. Vi ser derfor på mulighet til å samarbeide med 

andre partnere for å endre på dette. Mange institusjoner ønsker kortere utvekslingsperioder. Ny studieplan 3. året. Intet å tilføye til det som ble sagt 

under sak 3/22. 

6/22 Eventuelt og 

avsluttning 

    2 min 

Referat: Ingen saker 

 

Neste møte i SPR: 28. april 2022 

 


