
Viktiga datum inför vfu-kursen S0087H ht 2022 
 

Dokumentet kommer att uppdateras vad gällande datum för fördelning av platser samt kursintroduktion men i övrigt 
gäller nedanstående. Vänligen notera att för vfu kurserna finns mycket av materialet samt den information ni 

behöver ute på webben https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-
VFU/Vardutbildningar/Fysioterapeut/Fysioterapeut-S0087H-VFU-kurs-1.161412 så har för vana att läsa även 

där och inte bara i Canvas 

 

För Region Norrbotten och kommuner i Norrbotten, Region Jämtland-Härjedalen och 
kommunerna, Region Västernorrland, Avesta lasarett samt Ljusdals kommun gäller att VFU-
administratören avropar platser. Dessa avtalsplatser kommer att meddelas efter den 6 maj till 
kursansvarig lärare Jenny Jäger som lägger ut dem på Canvas inför fördelningen. På grund utav 
pandemin kan detta datum samt även andra komma att förskjutas. Kursansvarig håller er 
uppdaterad.  

 

15 mars Sista dag för att fylla i formulär Fysioterapeut - Förfrågan om VFU-plast via LTU, 
VFU-administration" för VFU ht 2022. 

Detta gäller om du vill söka plats inom följande Regioner; -Gävleborg, -
Halmstads sjukhus, -Skåne, -Värmland, -Västmanland, Västra Götaland och 
Sörmland. 

Detta gäller inte om du vill söka plats inom kommunal verksamhet och privat 
verksamhet inom dessa geografiska områden. 
 
OBS! Region Stockholm och Västerbotten (region, kommun och privat)  kan inte kan erbjuda 
VFU-platser till lärosäten som de inte har avtal med 

 
1 april Sista dag att via hemsidan till studievägledningen anmälan om återgång till studier efter 

studieuppehåll  
 
15 april Sista dag att via Antagningen söka till kursen S0087H Fysioterapi: Grundläggande 

klinisk kunskaper I, ht 2022, lp 1. Observera att du skall söka som programstudent 
 
15 april Sista dag för att ansöka om förtur  

 
Vecka 20  Senast x/5 kan du lämna besked om vfu-plats som du sökt själv har blivit  
 beviljad. Detta är även sista dag för att få besked om en plats som sökts via  
 VFU- administratör. Du som gjort en förfrågan via VFU-administratören och fått ett  
 positivt besked om denna plats MÅSTE ta den 
 

Vecka 21 VFU-platserna i regioner och kommuner som LTU har avtal med dvs de så kallade 
avtalsplatserna fördelas enligt turordningen. De studenter som själva sökt och fått 
en plats eller de som fått en plats genom VFU administratörens förfrågan har den givna 
plats och hoppas då bara över vid fördelningstillfället. Kursansvarige schemalägger er för 
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detta fördelningstillfälle som sköts av vfu administratör. Datum, tid samt procedur för 
fördelningen meddelas av kursansvarig senast en vecka före fördelningen sker och då 
publiceras även vilka avtalsplatser som finns tillgängliga. Under v 21 kommer även 
kursintroduktion att ges. Även detta schemaläggs och meddelas av kursansvarige 

 
 
 
4 juni Sista dag för inlämning av restuppuppgifter från tidigare kurser. Sista dag för 

omtentamen av kurser som inte är godkända.  

 

 

För ytterligare samt fördjupad information; Läs mer på websidan  
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/Fysioterapeut/Fysioterapeut-
S0087H-VFU-kurs-1.161412 
 
 
För frågor gällande kursinnehåll vänligen kontakta Jenny på jenny.jager@ltu.se 
För praktiska frågor (ex förfrågningar egna placeringar, avtalsplatser samt boendefrågor) vänligen se 
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och- 
VFU/Vardutbildningar/Fysioterapeut/Fysioterapeut-S0087H-VFU-kurs-1.161412 
eller maila på vfuft@ltu.se 
 
 

 

Varmt välkomna till S0087H Ht22! 

/Jenny 

 

Jenny Jäger, Kursansvarig och examinator S0087H 

jenny.jager@ltu.se 
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