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post@ortoptist.no sine svar  

 Høringssvaret kommer fra  

o Fagforening 

 Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, 

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)  

o Norske ortoptisters forening 

 Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)  

o Ergoterapeututdanningen 

 Ergoterapeututdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å 

være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? Besvar på en 

skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o Vet ikke 

 I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes 

fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, 

der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'  

o Vet ikke 

 Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til 

utdanningsinstitusjonens behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning) 

og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i 

læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for 

detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'  

o Vet ikke 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor 

rammene av en 3-årig bachelorutdanningen? Besvar på en skala fra 1-5 der 

'1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende'  

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  
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o Norske ortoptisters forening (NOF) har ikke detalj kunnskap om 

Bachelor graden i ergoterapi. Vi har følgende kommentar. 

Ergoterapeuter utreder og rehabilitere mange forskjellige pasient 

grupper. Gruppen pasienter som har gjennomgått slag eller har 

hjerneskader etter trauma eller hjernetumor, er økende. Det er viktig 

med kunnskap om rehabiliterings mulighetene for pasienten i disse 

gruppene. Synsfunksjonen er en viktig brikke i en god rehabiliterings 

prosess, dermed er kjennskap til hvordan syn og øyebevegelser blir 

påvirkende av hjerneslag og hjerneskader. I denne forbindelse er det 

viktig med kunnskap om andre yrkes grupper som ortoptister, som 

kan bidra i rehab prosessen. Ergoterapi studenter bør ha et 

hospiterings opphold på en øyeavdelingen som har ortoptist. 

Gi tilbakemelding 

 

  

  

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials 
 

 

 

https://web2.questback.com/client/app/open/followupdialog/HIrXixmx-L7m3Dk-zqSfDz1FH_ahz3E-WTBDgjciDFg1
https://www.questback.com/

