
Viktiga datum inför vfu-kursen S0079H vårterminen 2023 
 
 
Kursen S0079H består utav två placeringar. Den första är en sex veckors 
primärvårdsplacering (V12-17) där vi erbjuder avtalsplatser i följande regioner; 
Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och delvis Gotland. Vilka platser (orter) som 
kommer att erbjudas vt 23 meddelas i slutet av november till kursansvarig lärare Jenny Jäger 
som lägger ut dem på Canvas inför fördelningen. Precis som i kursen S0087H har vi 
öppet för att söka egna primärvårdsplaceringar inom vissa regioner. För 
regionerna Gävleborg, Halland, Skåne, Värmland, Västmanland och Västra 
Götaland gäller fortfarande att man inte får söka själv utan förfrågan måste gå 
via VFU samordnare (datum passerat). Jag vill här påminna om att Västerbotten är helt 
stängt för förfrågningar och att ni inte får göra några förfrågningar inom region Stockholm 
vad gällande primärvårdplaceringar.  

 
Den andra delen av denna kurs består utav en två veckors valbar VFU (V18-19). Denna 
placering söker ni studenter helt självständigt på valfri ort (för ytterligare information kring 
detta vänligen se hemsidan eller Canvas). Vi har några platser inom regionen som står 
öppna till ert förfogande, dessa måste man anmäla sitt intresse till (se nedan). 
 
15 september  Sista dag för att fylla i formulär ”Förfrågan via VFU-administratör 

för VFU vt 2022”. 
Detta gäller om du vill söka plats inom följande Regioner; -
Gävleborg, Halland, Skåne, Värmland, -Västmanland- och Västra 
Götaland. 

 
Detta gäller inte om du vill söka plats inom privat primärvårdsverksamhet 
inom dessa regioner 

 
15 oktober        Sista dag att via Antagningen söka till kursen S0079H 

Fysioterapi: Kliniska kunskaper och framtidens arbetssätt 
 
15 oktober        Sista dag för att ansöka om förtur 
 
17 november   Lottning av turordningslista, via Zoom, inför vårens  
    placeringar  
 

21 december     Sista dag för inlämning av restuppgifter från tidigare kurser. 
Sista dag för omtentamen av kurser som inte är godkända. 
Särskild behörighet när VFU-kursen påbörjas Lp 3 ska vara uppfyllda 
senast omtentamensperioden december (21/12)  undantaget S0100H 
Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion III Godkänd 
prov 0003 (Delexamination muntlig praktisk) alt prov 0001 
(Funktionsstörning columna muntlig/praktisk/skriftlig examination) 
som skall vara godkänd vid S0100H kursslut 

 

 
 



V3 Datum ej satt, blir dagen före placeringen sker. X/1 Sista dag att 
själv ordna primärvårdplacering. Detta är även sista dag  
för Gunilla att få besked från de förfrågningar hon gjort utifrån anmälan 
genom formulär ”Förfrågan via VFU-administratör för VFU vt2023” 

 
 

V3            Datum ej satt, meddelas så snart som möjligt. Avtalsplatserna, 
dvs de primärvårdsplatser som LTU tillhandahåller, fördelas 
enligt turordningen via Zoom. Kursansvarig återkommer med 
datum, tid och länk 

 
 

27 januari    Sista dag för att anmäla intresse om valbara avtalsplatser inom  
                     regionen 
 
3 mars              Sista dag för att själv ordna valbar VFU. När du hittat en plats  
                               som motsvarar ditt syfte och du fått denna plats godkänd av  
                               kursansvarig skickar du in kontaktuppgifterna, via mail, till    
                               Gunilla Hedman, vfuft@ltu.se så att hon kan upprätta ett avtal.  
                         S0079H T5 valbar del, blankett Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av    avtal 

 
 

 

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 S0079H Vt23! 

/Jenny 

 

jenny.jager@ltu.se 
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