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Förfrågan om VFU- plats och handledning för arbetsterapeutstudent från Luleå 
tekniska universitet, kurs A0042H. 

Bästa verksamhetsansvarig 
 
Du får denna förfrågan för att en arbetsterapeutstudent antagen till Luleå tekniska universitet 
(LTU) önskar göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom er verksamhet under 
höstterminen 2020. 
 
Arbetsterapeutprogrammet vid LTU genomförs som distansstudier med nationell antagning 
vilket innebär att vi utbildar studenter bosatta i hela Sverige. Distansstudier innebär att 
studenterna studerar både på hemorten och på universitetets campus i Luleå. Studenter som 
väljer distansstudier har vanligen ett behov av att vara på hemorten och detta medför att de 
även vill genomföra sina VFU-kurser inom verksamheter på hemorten.  

 
Studenten som kontaktat dig söker VFU-plats för den tredje VFU-kursen: A0042H Arbetsterapi 
VFU 3 (5 veckor) som är förlagd till termin 6 och genomförs vecka 45 - 49.   
I kurs A0042H är kursmålen inriktade mot fortsatta färdigheter i att genomföra och rapportera 
arbetsterapeutiska åtgärder samt att granska åtgärder utifrån evidens och att utforma 
förbättringsförslag till verksamheten. Studenten kommer att presentera kursplan för kurs 
A0042H i vilken mål, innehåll och genomförande är beskrivet. 
 
Programmet har ytterligare två VFU-kurser som genomförts före denna kurs. I termin 4 
genomför den första VFU-kursen (A0035H, 5 veckor), där kursmålen är inriktade mot att 
utreda av klienters aktivitetsproblem, öva arbetsterapeutens förhållningssätt till klienter och 
anhöriga samt mot att samverkan med andra professioner. I termin 5 genomförs den andra 
kursen A0041H (9 veckor) där kursmålen inriktade mot att utreda aktivitetsproblem, att sätta 
mål, planera åtgärder och utvärdera dessa samt att reflektera kring etiska dilemman. 
Programmet innehåller även en valbar VFU-kurs som inriktas mot att introducera arbetsterapi 
inom ”nya” verksamheter. 
 
VFU för arbetsterapeutprogrammet LTU finns beskrivet i bifogat dokument Guide för 
verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet LTU. Ytterligare information om 
arbetsterapeutprogrammet på LTU hittat du på hemsidan och där finns också länk till 
kursplanerna http://www.ltu.se/edu/program/FVATG 

 

VFU utanför Norrbotten 
 
LTU har primärt VFU-avtal med landstinget/Region Norrbotten och kommunerna i 
Norrbotten men även inom andra län i norra regionen. Vi är positiva till att studenterna 
genomför VFU utanför LTUs traditionella avtalsregion. För sådana studenter tecknar vi då 
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individuella avtal med respektive verksamhet. 
 
Universitet som erbjuder vårdutbildningar har vanligen avtal om VFU-platser med 
närregionens landsting/regioner och kommuner vilket innebär att regionens studenter har 
företräde till VFU-platser i denna region. Om utrymme finns kan även studenter från andra 
universitet söka VFU-plats i dessa regioner. 

 
Arbetsterapeutprogrammet LTUs rutiner för rekrytering av VFU-platser utanför avtalsområdena. 
 
Den första kontakten med arbetsterapiverksamheten tas av studenten som gör en förfrågan om 
arbetsterapiverksamheten har möjlighet att erbjuda VFU-plats som motsvarar kursmålen. 
Studenten presenterar då även aktuell kursplan och Guide för verksamhetsförlagda studier 
Arbetsterapeutprogrammet LTU. 

 
Kravet för att erbjuda VFU-plats för LTU-studenter är att verksamheten kan erbjuda det 
innehåll som finns angivet i kursmålen samt att handledaren har kompetens motsvarande 
kandidatnivå i arbetsterapiämnet och gärna handledarutbildning. Om arbetsterapiverksamheten 
kan erbjuda VFU-plats ansvarar studenten för att skicka in VFU-platsens kontaktuppgifter till 
institutionens VFU-administratör på LTU. Därefter skrivs individuellt avtal för studenten 
mellan VFU-platsen och LTU. Handledning ersätts för närvarande med 1580 Skr/ 
studerandevecka och debiteras LTU av arbetsterapiverksamheten efter VFU-periodens slut. 
Information om debitering finns på avtalet. Faktureringsadress finns angivet på avtalet. 
 
Avtalet innebär att LTU och arbetsterapiverksamheten sluter avtal om att kursens mål kan 
uppnås på VFU- platsen samt att handledaren motsvarar kompetenskravet. Avtalet gäller under 
förutsättningar att studenten har godkända förkunskaper för respektive VFU-kurs. VFU-
dokument skickas till handledaren senast två veckor innan kursstart.  

 
Mer info hittar du på länken http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU 
 

 
Önskar ni ytterligare upplysningar är ni välkomna att kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Björklund 
VFU-ansvarig Arbetsterapeutprogrammet LTU  
Tel. 0920 – 49 38 89, 070 650 97 44 
e-mail: cecilb@ltu.se 
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