Medicinska fakulteten

VGARB, Arbetsterapeutprogrammet, 180 högskolepoäng
Bachelor of Science in Occupational Therapy, 180 credits
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2015-12-08 (M
2013/831) med ikraftträdande 2016-01-01, att gälla från och med vårterminen 2016.

Programbeskrivning
Arbetsterapeutprogrammet leder till både en yrkesexamen och en kandidatexamen.
Arbetsterapi fokuserar på att alla människor har rätt till aktiviteter som bidrar till ett
gott och hälsosamt liv. Arbetsterapeuter vidtar åtgärder för människor så att de på ett
meningsfullt sätt och utifrån sina behov och önskningar kan vara aktiva i sin vardag.
Arbetsterapi inriktas därmed på:
- samspel mellan människa och miljö i relation till dagliga aktiviteter,
- hur engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling,
- hur konsekvenser av skada/sjukdom och hinder i den fysiska och sociokulturella
miljön
påverkar möjligheter för aktivitet och delaktighet,
- åtgärder för att möjliggöra aktivitet och delaktighet vid nedsatt eller förhindrad
aktivitetsförmåga på individ, grupp- och samhällsnivå.
Yrkesbeskrivning
Arbetsterapeuter arbetar med människor och deras möjlighetr att delta i vardagslivets
aktiviteter och i samhällslivet och de insatser som vidtas baseras på vetenskap och
beprövad erfarenhet. Arbetsterapeuter är verksamma i kommuner, lansting, statliga
och privata verksamheter och arbetar med både förebyggande och hälsofrämjande
samt habiliterande och rehabiliterande insatser. Arbetsmarknaden är god då behovet
av arbetsterapeuter väntas öka i samhället.
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Arbetsterapeutprogrammet i Lund
Kandidatexamen och yrkesexamen i arbetsterapi uppnås genom successiv fördjupning
genom de olika kurserna inom huvudområdet. I utbildningen ingår även kurser i
medicinsk vetenskap och beteende- och samhällsvetenskap. Inom
arbetsterapeutprogrammet tillämpas ett problemorienterat arbetssätt som syftar till
att främja förmågan att urskilja, formulera och lösa problem samt stimulera det egna
lärandet och ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.
Arbetsterapeutprogrammet utgör en grund för fortsatta studier på avancerad nivå
som leder till masterexamen omfattande 120 högskolepoäng. Ytterligare studier på
forskarnivå leder fram till en doktorsexamen omfattande 240 högskolepoäng.
Internationalisering är centralt i programmet och samverkan sker med forskare och
pedagoger från utländska lärosäten. Utbildningen samverkar med andra program
inom Lunds universitet och olika aktörer i samhället.

Mål
Målen för utbildningen är de mål för arbetsterapeutexamen som beskrivs i
högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar, bilaga 2).
För arbetsterapeutexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för behörighet som arbetsterapeut.
Arbetsterapeutprogrammet uppfyller fordringarna för kandidatexamen.

Kunskap och förståelse
För arbetsterapeutexamen skall studenten
●

●

●

●

visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen,
visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers
hälsa, och
visa kunskap om relevanta författningar.

För kandidatexamen skall studenten
●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För arbetsterapeutexamen skall studenten
●

●

visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra
arbetsterapeutiska åtgärder som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt
aktivitetsförmåga,
visa förmåga att identifiera och genomföra miljöinriktade åtgärder både på
individ-, grupp- och samhällsnivå,
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●
●

●
●

●
●

visa förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande arbete,
visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,
företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,
visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt
att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och
därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

För kandidatexamen skall studenten
●

●

●

●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För arbetsterapeutexamen skall studenten
●
●

●

●

visa självkännedom och empatisk förmåga,
visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna,
visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller
patienter, deras närstående och andra grupper, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

För kandidatexamen skall studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Kursuppgifter
Utbildningen omfattar sex terminers heltidsstudier, totalt 180 högskolepoäng (hp).
Huvudområdet arbetsterapi omfattar 120 hp, varav 30 hp utgörs av
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ämnet och yrket studeras utifrån den
vetenskapliga grunden för arbetsterapi (Occupational Therapy) och aktivitetsvetenskap
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(Occupational Science). Med aktivitet avses individuellt och kulturellt definierade,
meningsfulla och värderade göromål, utförda dagligen eller under olika perioder i
livet, såsom att sköta om sig själv och hemmet, att studera och arbeta eller utföra
fritidsaktiviteter. Centralt för arbetsterapi är att aktivitet har betydelse för hälsa,
välbefinnande och utveckling.
Terminerna 1 och 2 har ett fokus på människa-miljö-aktivitet. Vidare studeras
arbetsterapi som profession, yrkets filosofiska och etiska grund samt grundläggande
arbetsterapeutiska teorier och modeller. Utöver detta ingår kurser i medicinsk
vetenskap och beteendevetenskap.
Terminerna 3 och 4 handlar om att fördjupa kunskaperna inom ämnet arbetsterapi
med ett fokus på bedömning och intervention samt olika perioder med
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessutom ingår kurser inom medicinsk
vetenskap och beteende- och samhällsvetenskap.
Terminerna 5 och 6 innebär fortsatta fördjupning kring arbetsterapeutisk
intervention och utvärdering samt prevention och hälsofrämjande arbete, både ur ett
nationellt och internationellt perspektiv. Olika perioder med VFU förekommer då
studerande förväntas bli mer självständig. I programmets sista studieår ingår
vetenskaplig metodik och ett examensarbete i form av ett självständigt arbete i
arbetsterapi. Examensarbetet genomförs och dokumenteras enligt ett vetenskapligt
arbetssätt och ska utgöra en syntes av tidigare förvärvad kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt.
Det studentaktiva lärandet är centralt i programmet och arbetsformerna varierar
mellan arbete i mindre studiegrupper, föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar,
nätbaserat lärande och verksamhetsförlagd utbildning. De situationer studenten ska
kunna hantera ändrar karaktär och komplexitetsgrad under utbildningen och syns i
progressionen i kursplanernas lärandemål. Studenten ska visa ökad förståelse och
färdighet i att hantera de situationer hon/han möter som arbetsterapeut samt
förmåga till självinsikt.
Kursöversikt
Termin 1
Introduktionskurs i arbetsterapi 4,5 hp
Aktivitet och hälsa 7,5 hp
Arbetsterapi - Teori, modeller och metoder 7,5 hp
Funktionell anatomi 10,5 hp
Termin 2
Psykologi för arbetsterapeuter 9 hp
Kreativa aktiviteter och pedagogiska strategier 7,5 hp
Sociokulturella aspekter på aktivitet och hälsa 4,5 hp
Arbetsterapi med fokus på aktivitet och miljö 9 hp
Termin 3
Skador och sjukdomar i nervsystemet och rörelseorganen 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I 6 hp
Arbetsterapi I, Bedömning och intervention 9 hp
Psykisk ohälsa 7,5 hp
Termin 4
Arbetsterapi II, Bedömning och intervention 15 hp
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Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp
Människan och arbetslivet 7,5 hp
Termin 5
Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete 6 hp
Arbetsterapi III, Intervention, utvärdering och prevention (Verksamhetsförlagd
utbildning III motsvarande 4, 5hp ingår) 10,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning IV 6 hp
Ledarskap och innovation 7,5 hp
Termin 6
Arbetsterapi - Vetenskapligt arbete 7,5 hp
Examensarbete – Arbetsterapi 15 hp
Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning 3 hp
Professionell utveckling 4,5 hp

Examen
Examensbenämningar
Arbetsterapeutexamen
Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy
Medicine kandidatexamen
Huvudområde: Arbetsterapi
Degree of Bachelor of Medical Science
Major: Occupational Therapy
Student som slutfört kurserna i utbildningsprogrammet med betyget godkänd erhåller
efter ansökan bevis på arbetsterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in
Occupational Therapy) samt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi
(Degree of Bachelor of Medical Science with a Major in Occupational Therapy).
Examen uppnås efter det att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp på
grundnivå, varav minst 90 hp inom huvudområdet arbetsterapi och fullgjort ett
självständigt arbete om minst 15 hp. Efter särskild ansökan utfärdar Socialstyrelsen
legitimation på grundval av examensbeviset för yrkesexamen.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Behörig att antas till programmet är den som har grundläggande behörighet samt
Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
(områdesbehörighet 16/A14).
Dessutom gäller behörighetskrav för varje kurs under pågående utbildning.
Urval sker via betyg och högskoleprov.

Urvalsmetod
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Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat
att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.
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