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Utbildningsplatser för fysioterapeutstudenter i valbar, verksamhetsförlagd 
utbildning 

I fysioterapeutprogrammet, Luleå tekniska universitet (LTU), ingår så kallad 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en viktig del. Studenter på 
fysioterapeutprogrammet, termin 5, gör VFU inom primärvård/öppenvård och valbar 
inom ramen för kursen ”S0079H, Fysioterapi: Kliniska kunskaper och framtidens arbetssätt”. 

 
Den valbara är två veckor som studenterna är placerade på en verksamhet som de själv 
kan välja efter intresseområde. 

 
En kurs på LTU beskrivs översiktligt i en kursplan och kursens olika moment mera i 
detalj i en studiehandledning. 

 
Kursplan: 
https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0079H/S0079H-Fysioterapi-Kliniska- 
kunskaper-och-framtidens-arbetssatt-1.112732?kursView=kursplan 

 
Verksamhetsförlagd utbildning, valbar del, 2 veckor vecka 50-51, 2020. 
I denna del av kursen har studenten möjlighet att prova på verksamheter som studenten 
är nyfiken på eller speciellt intresserad av. Det behöver inte vara en traditionell 
fysioterapeutisk verksamhet utan kan vara ett område eller en verksamhet där studenten 
ser möjligheter för fysioterapeuter att komma in på i framtiden. 

Förberedelser 
Inför den valbara perioden ska studenten göra upp en plan för vad hon/han vill studera 
och i vilken verksamhet. Med utgångspunkt från planen ska studenten vidare kontakta 
en önskad verksamhet samt tillfråga en kontaktperson/handledare. Om det finns 
osäkerhet om det är en lämplig verksamhet så behöver studenten kontakta kursansvarig 
innan plats sökes. 

 
När studenten har fått sin placering skickar studenten även sin plan till den kommande 
handledare/kontaktperson minst 2 veckor innan studenten påbörjar din valbara 
placering. 

 
Ett skriftligt avtal upprättas mellan Institutionen för Hälsovetenskap, LTU och den aktuella 
verksamheten. LTU ersätter verksamheten med 1580 kr per student och vecka (år 2020). 
Ersättningen är inte momspliktig. 
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Genomförande av VFUn. 
Under placeringen genomförs VFUn efter den plan som skickats till 
handledaren/kontaktpersonen. Studenten medverkar i verksamheten och tar själv 
ansvar för att under denna period få svar på de frågor som ingår i planen. 
Lärandet i VFU sker genom att studenten tillämpar sina kunskaper i verksamheten. 
Diskussion och reflexion i handledningssituationen fördjupar lärandet i hög grad. 
Närvaro vid denna VFU ska motsvara 35 timmar/vecka. 

 
I slutet av VFUn sammanställer studenten sina erfarenheter och gör en presentation för 
verksamheten. 
Handledaren bedömer och kommenterar studentens genomförande av VFUn enligt 
bedömningskriterierna i Studiehandledningen (Bedömningsformulär för VFU inom valbart 
område). Ifyllt bedömningsformulär skickas med post alternativt skannas och mailas till 
undertecknad. 

 
Lärandet i VFU-kursen sker genom att studenten tillämpar sina kunskaper i 
verksamheten. Vi vet idag att lärande fördjupas i hög grad av diskussion och reflexion 
som kan stimuleras i handledningssituationen. 

 
Undertecknad är ansvarig för kursen S0079H och kan kontaktas för ytterligare 
information eller vid frågor. 

 

Med vänlig hälsning, 

Jenny Jäger 
Universitetslektor,  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för hälsa och rehabilitering 
Luleå tekniska universitet 
Jenny.jager@ltu.se 
Tel. 0920-493904 
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