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KURSÖVERSIKT 
 
Kurs: A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1. 7,5 hp 
 
LMS  Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad huvudsakligen 

via Canvas samt via Zoom  
Kursens administreras i canvasrummet: A0035H Arbetsterapi: 
VFU 1, 7,5 hp, Lp3, VT-22. I canvasrummet lämnar du även in 
dina uppgifter och examinationer och här kan du även föra 
kollegiala diskussioner med dina kurskamrater.  
Kommunikation i realtid som sker i respective lärares zoomrum. 
 

Kursansvarig lärare Cecilia Björklund, Rum S 123 
  tfn 0920-49 38 89 

mail: cecilb@ltu.se  
zoom-rum: https://ltu-se.zoom.us/j/687177326 

 
Kurstid  Lp 3, vecka 8 – 12, Vårterminen 2022 
  Studietakt: 100 % 
 
Särskild behörighet Antagning till kursen förutsätter att de obligatoriska 

förkunskaper som anges i kursplanen är uppfyllda vid de 
tidpunkter som anges under ”övrigt” i kursplanen. 

 
 
Lärare  Se Kursinformation i canvasrummet 
    
Handledare/ 
kontaktperson  Se placeringslistan i canvasrummet  
 
Kursintroduktion Kursen introduceras i realtid i zoomrummet nedan den 1 februari 

kl. 8.15 – 9.45 samt spelas in kommer att finnas tillgänglig i 
kursens Canvasrum.   https://ltu-se.zoom.us/j/687177326 
 
   

Anmälan/ För att delta i en VFU-kurs på ordinarie kurstillfälle så måste du 
Kursregistrering  söka/anmäla dig samt därefter tacka JA till platsen i VFU-kurs 

terminen innan du planerar genomföra VFU-kursen. Inga sena 
ansökningar till VFU-kurser är möjliga/beviljas.  

 -Studenter med ordinarie studiegång ska söka till  
VFU-kurserna den 15 september/15 mars.  
Studenter som är behöriga till kursen antas automatiskt till kursen. 
Därefter måste du själv kursregistrera dig på kursen under de tre 
första kursdagarna. 
För dolt kurstillfälle gäller att  
- Studenter med ISP ansöker och antas till kursen via kursansvarig 
och programstudievägledare. 

mailto:cecilb@ltu.se
https://ltu-se.zoom.us/j/687177326
https://ltu-se.zoom.us/j/687177326
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Utdrag ur kursplanen 
 
Kurs: A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp 
 
Mål/Förväntat studieresultat 
I kursen ska studenten vidareutveckla kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga i att tillämpa 
arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra 
involverade yrkesgrupper. Studenten ska integrera teorietiska och praktiska kunskaper genom att 
reflektera, resonera och fatta beslut om yrkesuppgifter med stöd av arbetsterapiprocessen. Fokus för 
kursen är att studenten ska utveckla yrkeskompetens för att bedöma klienters aktivitetsförmåga och 
identifiera m ål för interventioner samt att utveckla bemötande och förhållningssätt för 
arbetsterapeutens yrkesuppgifter. Efter avslutad kurs skall studenten utifrån kursens mål kunna 
tillämpa arbetsterapi utifrån vetenskap, lag och förordning samt med ett förhållningssätt baserat på etik 
och empati genom att  

• Utreda och identifiera klienters behov och problem i aktivitet samt bedöma faktorer som 
påverkar aktivitetsutförandet med beaktande av bedömningsmetodernas validitet och 
reliabilitet 

• Analysera och sammanfatta information om klienters styrkor och svagheter samt resurser och 
begränsningar i omgivningen som kan påverka aktivitetsutförandet 

• Motivera och redogöra för åtgärder i utredningsarbetet 
• Identifiera mål samt behov av arbetsterapeutiska interventioner för att förebygga, förbättra 

eller kompensera aktivitetsproblem 
• Dokumentera arbetsterapeutisk utredning 
• Delta i genomförandet och utvärderingen av interventioner 
• Agera och kommunicera professionellt samt visa förmåga till samarbete med klienter, 

närstående, kollegor och övrig personal 
• Reflektera över och diskutera hur bemötande och förhållningssätt kan påverka klienters och 

närståendes upplevelser av insatser inom verksamheten 
• Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för att 

fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens 

Kursinnehåll 
Arbetsterapiprocessen: utredning  

• metoder 
• bemötande 
• förhållningssätt  

Arbetsterapiprocessen: mål  
Dokumentation enligt föreskrifter 

 

 



        

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP 
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tele: vx 0920 – 49 10 00 
 

5  

 
 
Kurslitteratur 
 
Duncan, E.A.S. (red) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. 
(5.ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. 
 
Eklund, M., Gunnarsson, B. & Leufstadius, C. (2010). Aktivitet och relation. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2014). Valmo modellen: ett redskap för 
aktivitetsbaserad arbetsterapi. (1 uppl) Lund: Studentlitteratur. 
 
Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. Fort 
Collins Colorado: Three Star Press Inc. 
 
Jacobson, D. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Nacka: 
Sveriges Arbetsterapeuters publikationer. 
 
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: 
Sveriges Arbetsterapeuter. 
 
Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Kompetensbeskrivningar för 
arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter 
 
Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy 
practice. (4. ed.) Philadelphia: F. A. Davis. 
 
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and 
Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health  
 
Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar 
arbetsuppgifterna.



        

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP 
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tele: vx 0920 – 49 10 00 
 

6  

 
STUDIEUPPGIFTER, EXAMINATIONER OCH PROV  
 
STUDIEUPPGIFTER 
 
Studieuppgift 1. Reflektionsboken – konklusion av mitt lärande 
- För betyget Godkänt och Väl godkänt krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna.  
 
Studieuppgift 2. Terapeutiskt förhållningssätt 
- För betyget Godkänt krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna.  
 
EXAMINATIONER 
 
Examination 1. Genomförande av arbetsterapeutiska yrkesuppgifter 
 
För betyget Godkänt krävs att  

- kursmålen har uppnåtts samt  
- att de obligatoriska yrkesuppgifterna: Yrkeskompetens I och II yrkesuppgift 1-8; 

Yrkeskompetens V yrkesuppgift 21; Yrkeskompetens VI yrkesuppgift 27; samt 
Yrkeskompetens VII yrkesuppgift 32, 33, Yrkeskompetens VIII yrkesuppgift 37, har bedömts 
som lägst God kompetens på BAY ”Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens 
yrkeskompetens i VFU”. 

 
För betyget Väl godkänt krävs att  

- kursmålen har uppnåtts samt  
- samtliga obligatoriska yrkesuppgifter, har bedömts som lägst God kompetens på BAY och att 

60 % av dessa ska vara bedömda som Stark kompetens. 
 

För betyget Underkänt krävs att  
- kursmålen inte har uppnåtts samt 
- någon av de obligatoriska yrkesuppgifterna, har bedömts som Svag kompetens på BAY. 

 
 
Examination 2. Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem 
 
- För betyget Godkänt krävs att  

- klientfallet och presentationerna har genomförts enligt anvisningarna i 
studiehandledningen.  
-det praktiska arbete och presentationen ska lägst motsvara den kvalitet som gäller för 
God kompetens enligt bedömningsskalan i BAY ”Bedömningsformulär för 
arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens” i VFU.   

 
För betyget Underkänt krävs att  

- klientfallet och presentationerna inte har genomförts enligt anvisningarna i 
studiehandledningen.  

- det praktiska arbete och presentationen inte motsvara den kvalitet som gäller för God 
kompetens enligt bedömningsskalan i BAY ”Bedömningsformulär för 
arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens” i VFU.   
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KURSENS PROV 
 
Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning/praktik 6 hp (Betyg U, G, VG) 
Prov 0003 Inlämningsuppgifter och seminarium 1,5 hp (Betyg U, G) 
 
Prov 0001 inkluderar: 
Genomförande av kursen och närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen samt  
Studieuppgift 1 och Examination 1 
 
Prov 0003 inkluderar: 
Studieuppgift 2 samt Examination 2 
 
 
BETYG I KURS 
 
Betyg i kursen är; U, G och VG. 
För betyget Godkänt krävs att studenten 

• uppnått kursens mål 
• genomfört Studieuppgift 1 och 2 samt  
• genomfört Examination 1 och 2 med Godkänt betyg. 
 

För betyget Väl Godkänd krävs att studenten   
• uppnått kursens mål 
• genomfört Studieuppgift 1 och 2 samt  
• genomfört Examination 1 med Väl godkänt betyg och Examination 2 med Godkänt betyg 

 
För betyget Underkänt krävs att studenten 

• ej uppnått kursmålen, 
• ej genomfört Studieuppgifterna, 
• ej genomfört Examination 1 och 2 med Godkänt betyg 

 
 
Handlingsplan vid risk för Underkänt kursbetyg 
 
Om det föreligger risk för underkänt kursbetyg vid mittbedömningen så ska handledaren eller annan 
ansvarig person omedelbart kontakta ansvarig lärare eller kursansvarig lärare för att meddela att risk 
för underkänt betyg föreligger. Därefter ska en handlingsplan upprättas av handledare och examinator 
i samråd med studenten (bilaga 7) för att stödja studenten att uppnå godkänt kursbetyg. 
Handlingsplanen ska utgå ifrån kursens mål och lärandeaktiviteter och ska med grund i kursens 
bedömningsunderlag på ett tydligt sätt klargöra vad studenten ska arbeta med för att uppfylla kursens 
mål. När handlingsplan är upprättad ska examinatorn följa studenten fram till slutbedömning. 
 
 

OMEXAMINATION 
 
För kursen finns två examinationstillfällen, ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle fastställda i 
programmets terminsplanering. Ev omexamination bestäms av kursledare och lärare.  
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Vid omtentamenstillfälle erhåller studenten extra stöd genom att tidigare uppnådd yrkeskompetens för 
kursmålen redovisas och diskuteras samt genom att erfarenheter från ordinarie kurstillfälle tillvaratas 
som grund för planering och genomförande av kursens omtentamenstillfälle.  
För VFU inom institutionen för hälsovetenskap gäller att: 

”Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurser avseende den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med 
särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter för Högskoleverket (HSVFS, 1999:1)” 
(Prefektbeslut, Dnr 95/08). 
 
 

HLVs GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR VFU 
 
Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning vid inst. för Hälsovetenskap Luleå tekniska universitet.  
Prefektbeslut 29-2016 2016-05-24 LTU-1454-2016  
https://www.ltu.se/cms_fs/1.149790!/file/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20verksamhetsf%C3%B6rlagd%2
0utbildning%20vid%20Institutionen%20f%C3%B6r%20h%C3%A4lsovetenskap%20LTU.pdf 
 
Gemensam VFU-info för HLV finns på länken 
https://www.ltu.se/student/Studera/2.89014/Vardutbildningar/Viktig-information-infor-VFU 
 
 

https://www.ltu.se/cms_fs/1.149790!/file/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20verksamhetsf%C3%B6rlagd%20utbildning%20vid%20Institutionen%20f%C3%B6r%20h%C3%A4lsovetenskap%20LTU.pdf
https://www.ltu.se/cms_fs/1.149790!/file/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20verksamhetsf%C3%B6rlagd%20utbildning%20vid%20Institutionen%20f%C3%B6r%20h%C3%A4lsovetenskap%20LTU.pdf
https://www.ltu.se/student/Studera/2.89014/Vardutbildningar/Viktig-information-infor-VFU
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INLEDNING 
 
Ett akademiskt kunnande inom arbetsterapeututbildningen innebär att studenten ska utveckla 
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera 
och lösa problem samt att ha beredskap för att möta förändringar i arbetslivet som en 
arbetsterapeut kan möta i sin yrkesverksamhet. Detta kunnande förutsätter både teoretiska 
kunskaper och den praktiska övning som studenten förvärvar under sin verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) vilka tillsammans ska utgöra den yrkeskompetens som krävs för 
arbetsterapeutexamen och ger legitimationen för yrket. Inom arbetsterapeututbildningen övas 
studenten till att successivt uppnå den yrkeskompetens som finns beskrivna i 
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (Sveriges arbetsterapeuter, 2018). För att uppnå 
detta krävs även att studenten tillägna sig ett förhållningssätt som överensstämmer med 
arbetsterapeuternas etiska kod (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten reflektera över hur akademiska kunskaper 
och praktiska färdigheter integreras för den egna utvecklingen av yrkeskompetens.  
 
Sveriges Arbetsterapeuter (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Arbetsterapeuters 
publikationer. 
Sveriges Arbetsterapeuter (2018). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Nacka: 
Arbetsterapeuters publikationer. 
 
 

KURSFÖRBEREDELSER 
 
Innan kursstarten ska du läsa igenom anvisningarna i ”Inför kursstart” i slutet av 
studiehandledningen. När du förbereder dig för kursen ska du även gå igenom kursmål och 
kursinnehållet för år 1 och 2 samt reflektera över dina styrkor och svagheter i teoretiska och 
praktiska kunskap för arbetsterapeutyrket. Med utgångspunkt från kursmål för A0035H och 
dina personliga målsättningar ska du formulera dina lärande mål för kursen och skriva ner 
dem på Bilaga 6. Dessa mål ska du presentera för din handledare vid ert första 
planeringssamtal. Syftet med att formulera personliga mål är att du kan följa och styra ditt 
eget lärande. Därefter ska du använda Bilaga 6 för att skriva ner veckovisa inlärningsmål 
veckoplaneringar du har med din handledare.  
 
Introduktionsbrev. Innan kursstart ska du skicka ett introduktionsbrev med en professionell 
presentation av dig själv till din VFU-handledare. Läs mer on detta i studiehandledningens 
sista del ”inför kursstart”. 
Handledningsprocessen. Information om handledningsprocessen finns i avsnittet ”Inför 
kursstart” samt i dokumentet ”Guide för verksamhetsförlagda studier”. I den senare finns 
arbetsterapeutprogrammets kurser och innehåll presenterat samt rekommenderad 
handledningsstruktur och handledningsprocessen för våra studenter under VFU.  
Bedömning av yrkeskompetens. I dokumentet Information för bedömning med BAY 
”Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens” i VFU finns 
instruktioner för bedömning av studentens kompetens för yrket.  
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BESKRIVNING AV KURSENS INNEHÅLL 
 
Dina arbetsuppgifter i den verksamhetsförlagda utbildningen ska följa arbetsterapeutens 
uppgifter och inkludera samarbete med andra professioner. Du ska välja arbetsuppgifter som 
överensstämmer med kursens mål och med de huvudområden som anges nedan i 
studiehandledningen. I bilaga 1-4 finns exempel på en allmän arbetsterapiprocess samt utifrån 
olika modeller i arbetsterapi. Du ska även kunna motivera dina beslut för utredning utifrån ett 
professionellt/kliniskt resonemang och en struktur för detta finns angiven i bilaga 5. Du bör 
kontinuerligt träna dig i att ange motiven för dina beslut genom att föra professionellt/kliniskt 
resonemang.  

 
I ditt arbete ska du hela tiden sträva efter att utveckla en god yrkeskompetens samt din 
kommunikation med dina klienter, anhöriga och medarbetare. Du kommer att arbeta med 
Under kursen ska arbeta med arbetsuppgifter för att öva yrkesuppgifter för utredning av 
aktivitetsproblem med olika metoder och instrument samt öva ditt bemötande och ditt 
förhållningssätt. Du kommer även att öva dig i att sätta mål för åtgärder och i att dokumentera 
arbetsterapeutiska årgärder.  Du ska även skaffa dig kännedom om andra professioners 
verksamhet och ansvarsområde 

Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika uppgifter 
som ingår i arbetsterapeutens ansvar. I inledningen av kursen ska du observera din 
handledares arbete med arbetsterapiprocessen så att du förstår hur utredning planeras och 
genomförs i interaktionen med klienterna, närstående och övriga medarbetare.  
 
Andra kursveckan ska du genomföra eget utredningsarbete med handledaren som observatör. 
Därefter bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du 
kan arbeta. Var uppmärksam på de övriga arbetsformer för inlärning som finns angivna i 
kursplanen för att nå inlärningsmålen för kursen, där kringstudier och diskussioner med 
kurskamrater i Canvas eller i Zoom vara särskilt betydelsefulla. 
 

Under kursen ska du skriva Reflektionsbok där du beskriver hur du arbetat med dina 
arbetsuppgifter samt reflekterar över hur detta leder fram till att du når kursmålen. 
Syftet med att arbeta med Reflektionsboken är att du ska kunna följa din egen 
kompetensutveckling i yrkesuppgifterna, hur du integrera dina kunskaper, färdigheter 
och attityder, så att du uppnår kursmålen. 
 
Nedan finns en kort introduktion till arbetsterapiprocessen med tonvikt på utredning av 
aktivitetsproblem, dokumentation, klinisk/professionellt resonemang, terapeutiskt 
förhållningssätt samt andra professioners verksamhet och ansvarsområde. 
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 Arbetsterapiprocessen 

 

 
 
Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar arbetet med klienten och innefattar; 
utredning av behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiering av aktivitetsproblem och 
analysera dess orsaker, upprättande av mål och åtgärdsplan, genomförande av åtgärder samt 
utvärdering och uppföljning av åtgärder. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen 
kommer du att kontinuerligt reflektera och förankra ditt arbete i vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det är nu under den verksamhetsförlagda utbildningen som du ska utveckla dina 
färdigheter i att använda arbetsterapiprocessens första del och fokusera utredning i ditt arbetet 
med klienterna. Baserat på klientens aktivitetsproblem så bör du välja aktivitetsmodell samt 
relevanta referensramar. Välj en generell arbetsterpiprocess, se bilaga 1, Occupational 
Therapy Intervention Process Model (OTIPM) bilaga 2, alternativt en arbetsterapiprocess 
tillhörande den valda aktivitetsmodellen, t ex The Therapeutic Reasoning Process MOHO 
(2017) bilaga 3, The Canadians Practice Process Framwork (CPPF) bilaga 4. Används någon 
annan arbetsterapiprocess inom den verksamhet du gör din VFU kan du välja den i stället och 
jämföra skillnader och likheter i förhållande till de arbetsterapiprocesser du lärt dig. I 
utredningen bör du inkludera utförandeanalyser av aktiviteter som är centrala för klientens 
aktivitetsproblem. 
 
Utredning av aktivitetsproblem 
 
För att du ska kunna värdera klientens aktivitetsproblem, resurser och begränsningar krävs det 
att du förstår klienten som den person han/hon är och det kontext där klienten lever samt hur 
de dagliga aktiviteterna skapar mening i klientens liv. I denna kurs ska du koncentrera dig på 
att arbeta med första delen av arbetsterapiprocessen. Du ska alltså bedöma om klienten har 
behov av arbetsterapeutiska åtgärder genom att identifiera aktivitetsproblemen, undersöka 
problemens orsaker och klientens resurser för aktivitetsutförande samt upprätta förslag till mål 
för åtgärdsplan. För varje del i arbetsterapiprocessen värdera arbetsterapeuten sina beslut 
genom att använda ett kliniskt/ professionellt resonemang v.g. se nedan. I denna kurs behöver 
du inte självständigt upprätta åtgärdsplan men du kan givetvis delta i åtgärderna tillsammans 
med handledaren. Du får också genomföra åtgärder enligt instruktion från handledaren. 
 
I tidigare kurser har du skaffat dig kunskap om metodik och nedan angivna instrument för 
utredning. Undersök vilka metoder och instrument som finns på arbetsterapiavdelningen och 
använd de metoder och instrument som är relevanta för din klients aktivitetsproblem. 
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Diskutera gärna med din handledare om att få pröva olika instrument även om de inte används 
inom den verksamhet du finns. 
 
Exempel på metoder och instrument för bedömning: 
 

• Strukturerade och semistrukturerade intervjuer 
 
• Strukturerad intervju utifrån: 

-OCAIRS-S 
-COPM 
-ADL-taxonomin 
 

• Ostrukturerad observation 
- Dokumentera utifrån relevant teoretisk ansats 
 

• Strukturerad observation utifrån: 
-Sunnas ADL-index 
-ADL-taxonomin 
-AMPS (med handledare) 
- Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdighetet (ACIS-S) 

 
• Självskattningsinstrument: 

- Min mening 
- Intressechecklista 
- Rollchecklista 
- Kartläggning av aktivitet 
- Gap i vardagens aktiviteter (GAP) 
 

 
Litteratur 
 
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen, (hämtad 2016-06-21) 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 
 
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen (hämtad 2016-06-21) 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 
 
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (hämtad 2016-06-21) 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 
 
Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar 
arbetsuppgifterna. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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 Dokumentation    
 
Arbetsterapeuter är skyldiga att dokumentera planerade och genomförda bedömningar och 
behandlingar enligt Pataientdatalagen (2008:355). Repetera dina kunskaper från kurs A0032H 
om journaldokumentation. Du ska själv med ledninng av din handledare genomföra 
dokumentationen av de åtgärder som du genomfört med dina klinter.  
 
Litteratur: 
 
Jacobson, D. (2014) Juridik för arbetsterapeuter. Nacka: FSA  
 
SFS 2008:355 Patientdatalagen (hämtad 2017-06-14) 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355 
 
Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar 
arbetsuppgifterna. 
 
 
 

 Professionellt / kliniskt/ resonemang   
 
Det intellektuella arbetet med att reflektera inom de olika delarna i arbetsterapiprocessen 
beskrivs vanligen som arbetsterapeutens kliniska resonemang.  Det kliniska resonemanget är 
en process som används för att planera, vägleda, utföra och reflektera över klientens 
rehabilitering. Det kliniska resonemanget innebär ”att tänka på hur man tänker” under arbetet 
med klienten. Kliniska resonemang beskrivs med ett flertal begrepp. Begreppen vetenskapligt 
resonemang (scientific reasoning), i detta resonemang ingår att söka evidens för de åtgärder 
som föreslås, berättande resonemang (narrative reasoning), pragmatiskt resonemang 
(pragmatic reasoning) och etiskt resonemang (etical reasoning) som beskrivs av Boyt Schell 
(2009) ger en god struktur det kliniska resonemanget (bilaga 5). I en interaktiv process 
(interactive process) sammanvävs samtliga resonemang i klientens intervention och justeras 
hela tiden efter de omständigheter och de förutsättningar som uppkommer (conditional 
process).  
 
Litteratur 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
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Boyt Schell (2014). Professional Reasoning in Practice. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn 
& B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman´s Occupational Therapy. (11th ed.). New 
York: Lippincott. Chapter 30. 
 
Duncan, E.A.S. (red) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. 
(5.ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. 
 
Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4th ed.) 
Baltimore: Williams & Wilkins. Chapter 11. 
 
Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar 
arbetsuppgifterna. 
 
 
 

 Terapeutiskt förhållningssätt  
 
Arbetsterapeutens uppgift är att främja klienters möjlighet att leva ett värdefullt liv i 
enlighet med sina egna önskemål och i förhållande till omgivningens krav. För att möta 
klienten krävs ett terapeutiskt förhållningssätt samt ett förhållningssätt som optimerar 
genomförandet av de skyldigheter och ansvar som anges i yrkets etiska kod (FSA, 2005). 
Det är väsentligt att arbetsterapeuten förstår klientens situation och hur klientens aktiviteter 
bidrar till meningsfullhet och identitet i klientens liv. Den nya situation som klienten kan 
uppleva i samband med ett aktivitetsproblem kan skapa osäkerhet och oro inför framtiden. För 
att möjliggöra förändring av aktivitetssituation ska du guida klienten i denna 
förändringsprocess så att klienten förstår och kan medverka i besluten om sin framtida 
situation. Läs mer om detta i Terapeutik rapport (Tickle-Degnen, 2008) som finns i 
Fronterrummet. 
 
För att kunna göra detta krävs att du har en god kontakt med klienten. En god kontakt ger 
förutsättningar för samarbete med klienten, där både klient och arbetsterapeut har ett 
samförstånd och förstår målsättningen med det som utförs – ett partnerskap i ett 
klientcentrerat arbetssätt.  
 
För att åstadkomma god kontakt med klienten är det också viktigt att ”vara där” totalt 
närvarande med kropp, själ, sinnen och intellekt. Att ”vara där” kan också beskrivas som att 
ha ett gott terapeutiskt förhållningssätt. För att arbeta i ett partnerskap med klienter behöver 
du arbeta med din egen personliga mognad. Personliga egenskaper utvecklas ofta i sociala 
sammanhang och genom reflektion över situationen.  
 
 
– Tillit, Empati och Personlig förmåga 
 
Tillit 
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Att etablera tillit/förtroende mellan klient och arbetsterapeut är nödvändigt för att optimera 
klientens möjligheter till partnerskap och engagemang i rehabiliteringen. Tillit/förtroende 
utvecklas genom uppriktighet och öppenhet med klienten. Ett väl genomfört klientarbete 
enligt arbetsterapiprocessen med tillhörande kliniskt resonemang som kommuniceras med 
klienten ger dig ett bra underlag för att skapa tillit/förtroende. Det viktigaste är dock att 
återkoppla till klienten på ett sätt som reflekterar en djup förståelse för klientens situation – ett 
empatiskt förhållningssätt.  
 
Empati 
 
Empati innebär att söka förstå klientens tankar, känslor och behov och att aktivt kommunicera 
detta med klienten. Ditt empatiska förhållningssätt tar alltså sin utgångspunkt i klientens 
livshistoria, klientens narrativ. Att ha empati innebär att skapa sig en bild av klientens värld 
och erfarenheter - att förstå klientens situation. För att uppnå ett empatiskt förhållningssätt 
krävs det att du uppmärksamt kan lyssna till vad klienten säger om sitt liv och sina 
erfarenheter av rehabilitering, att ta klientens perspektiv. Empati kan också innebära att man 
genom att känna sig själv förstår klientens reaktioner samt att respektera olikheter och vara 
öppen för att observera och förstå sådant som man inte känner igen. Den bild du skapar av 
klientens värld ger dig möjlighet att skilja på klientens värld och på din egen värld. 
 
Det är viktigt att du förstår skillnad på empati och sympati, ”we must know what it is like to 
be in their shoes but, at the same time, also know very well that we are not in their shoes” (in 
Peloquin, 2003. p158).  
 
Dina personliga förmågor 
 
För att du ska kunna utveckla ditt terapeutiska förhållningssätt krävs det att du kontinuerligt 
arbetar med att utveckla din självkännedom. Många egenskaper bidrar till ett gott terapeutiskt 
förhållningssätt. Viktiga personliga egenskaper för arbetsterapeuter återfinns i yrkets 
grundantaganden samt i yrkets etiska kod. Värderingar som guidar klientbemötandet kan 
beskrivas som altruism/osjälviskhet, frihet, rättvisa, värdighet, sanning och klokhet. Värdigt 
bemötande anses vara den mest betydelsefulla egenskap eftersom den utgör plattform för ett 
etiskt handlande. När du gör dina dagboksanteckningar är det särskilt viktigt att du reflekterar 
kring ditt förhållningssätt i olika situationer och noterar dina tankar kring detta. 
I samband med handledningssamtal och bedömningarna med BAY så kan du be din 
handledare om feedback på hur du använder dig själv för att skapa empati och tillit vid möten 
med klienter. Studieuppgift 2 kommer även att ge möjlighet för att diskutera ditt terapeutiska 
förhållningssätt.    
 
Litteratur 
 
Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4th ed.) 
Baltimore: Williams & Wilkins. Chapter 14. 
 
Taylor, R. R. (2014). The therapeutic relationship and Client Collaboration: Applying the 
international Relationship model. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell 
(Eds.), Willard & Spackman´s Occupational Therapy. (11th ed.). New York: Lippincott. 
Chapter 33. 
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Sveriges Arbetsterapeuter (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuters publikationer. 
 
Tickle-Degnen, L. (2008). Therapeutic rapport. In M.V. Radomski & C.A. Trombly (Eds.) 
Occupational Therapy for physical dysfunction (6th ed) Baltimore: William & Wilkins kap. 
15.   
 
Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar 
arbetsuppgifterna. 
 
 
 

    Interprofessionell samverkan; professioners verksamhet och     
ansvarsområde              
 
Det finns många olika aktörer/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och 
privat verksamhet. Sedan tidigare har du kunskaper om olika professioners ansvarsområden 
och arbetsuppgifter. I denna kurs ska du vidareutveckla dina kunskaper om detta genom att 
samtala om professionernas målsättning, ansvar och dagliga arbetsuppgifter. Du kan använda 
dig av länken nedan för att förbereda lite frågor till samtalen.  
 
https://www.framtid.se/yrken/halsa-sjukvard 
 
Skriv ned din nyvunna kunskap i din reflektionsbok.    
 
 

https://www.framtid.se/yrken/halsa-sjukvard
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STUDIEUPPGIFTER 
 
Studieuppgift 1: Reflektionsbok – konklusion av mitt lärande 
 
Syftet med uppgiften är att du genom att studera dina anteckningar i reflektionsboken ska få 
ökad insikt och förståelse för hur ditt lärande sker genom VFU samt i vilken grad du uppnått 
kursens mål och dina personliga lärandemål. 
 
Läs igenom de anteckningar du gjort i reflektionsboken där du har beskrivit olika 
arbetssituationer och arbetsuppgifter samt hur du reflekterat kring ditt arbetssätt och ditt 
eget lärande. För vart och ett av kursmålen ska du skriva en sammanfattande konklusion 
som beskriver din kompetens för respektive kursmål. Din beskrivning ska vara en 
värdering av din måluppfyllelse och du kan även ge exempel från ditt dagliga arbete på hur 
du nått kursmålen. Din konklusion ska du spara in i inlämningsmappen Studieuppgift 1 
Reflektionsboken i Canvas senast dagen innan din slutbedömning. Ansvarig lärare ska 
ha tillgång till konklusionen innan slutbedömning. Din konklusion är underlag för 
slutbedömningen. 
 
Studieuppgift 2: Terapeutiskt förhållningssätt  
 
Syftet med uppgiften är att du ska öka dina insikter och din förståelse för hur ditt och andras 
förhållningssätt påverkar klienter och närstående. 
 
Studieuppgiften består av en a) gruppreflektion samt en skriftlig b) individuell 
inlämningsuppgift som du ska genomföra tillsammans med minst två kurskamrater.  
 
Välj en situation 
För att genomföra uppgiften ska du välja en situation som inträffat under din VFU där det 
finns något att lära om professionellt förhållningssätt. Skriv ned situationen kortfattat. 
Därefter ska du tänka igenom ditt arbete, läsa igenom dina anteckningar i reflektionsboken 
samt läsa igenom litteratur om terapeutiskt förhållningssätt. Förbered dig inför 
gruppreflektionen genom att reflektera kring förhållningssätt du identifierat i den valda 
situationen, främst ditt eget men även andra personers förhållningssätt.   
 
a) Gruppreflektion 
I slutet av tredje eller i början av fjärde kursveckan ska du tillsammans med minst två 
kurskamrater genomföra en obligatorisk gruppreflektion. Vid gruppreflektionen ska du 
presentera den situation du valt samt inbjuda till och leda gruppens samtal om hur 
förhållningssätten i situationen skulle kunna förbättras. För anteckningar kring de reflektioner 
du får av gruppen. Samtliga studenter i gruppen ska presentera sina valda situationer och leda 
gruppsamtalen. Fokusera en situation i taget. Gruppreflektionen är inte lärarledd. 
 
b) Individuell inlämningsuppgift 
Efter gruppreflektionen ska du skriva ner en sammanfattning i en rapport som omfattar 
punkterna nedan som, 2 max 3 A4-sidor text. Spara ner inlämningsuppgift i Canvas, 
inlämningsmappen Studieuppgift 2 Terapeutiskt förhållningssätt senast sista kursdagen.   
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Inlämningsuppgiften ska innehålla: 
• Inled inlämning med att beskriva begreppen; tillit, empati och dina personliga 

förmågor, 
• Gör därefter en kort beskrivning av den situation du valt att presentera vid 

gruppreflektionen. 
• Därefter ska du göra en kort sammanfattning av dina egna reflektioner avseende hur 

förhållningssätt i situationen hade kunnat utvecklas utifrån; tillit, empati och dina 
personliga förmågor. Du ska även sammanfatta de förslag som dina kurskamrater gav 
för ett förbättrat förhållningssätt.  

• Avsluta med att beskriva hur du kommer att arbeta med att utveckla ditt eget 
förhållningssätt avseende; tillit, empati och dina personliga förmågor. 

• Inlämningsuppgiften ska avslutas med en referenslista över den litteratur du använt, 
men du behöver inte ange referenser i brödtexten. 

 
Det är viktigt att du också diskuterar ditt förhållningssätt med dina handledare. Fortsätt att 
medvetet utveckla ditt förhållningssätt under kommande VFU-kurser. 
 
 
EXAMINATIONER 
 
Examination 1: Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter 
 
Syftet med examinationen är att du ska öva dig i att bedöma din kliniska kompetens genom att 
värdera din måluppfyllelse för kursen samt genom mitt- och slutbedömningen med BAY få 
förståelse för hur din yrkeskompetens utvecklas mot kursens mål genom ditt arbete med 
arbetsterapeutens yrkesuppgifter.  
 
Examination 1 innefattar självärdering av måluppfyllelse samt Mitt- och Slutbedömning med 
BAY. Då du förbereder dig för Mitt- och Slutbedömningen så bör du utgå från ett manus för 
att få med ditt planerade innehåll inom utsatt tidsram. Manuset är din enskilda handling och 
ska inte granskas av handledare eller lärare. 
 
Förberedelser för bedömning med BAY 
Du och handledare ska genomföra bedömning av din yrkeskompetens med BAY 
”Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens i VFU-kurs A0035H” 
som baseras på de yrkeskompetenser och yrkesuppgifter som beslutats av FSAs fullmäktige 
(2018). Instruktioner för tillvägagångssätt vid bedömning finns i bedömningsformuläret och 
en utförligare beskrivning av begreppen kunskap, färdighet och värderingsförmåga finns i 
”Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet, LTU”.  
 
Inför Mittbedömningen och Slutbedömning ska du och din handledare, var för sig, göra en 
bedömning av din arbetsterapeutiska yrkeskompetens med BAY. I kursen är 
Yrkeskompetens I och II yrkesuppgift 1-8; Yrkeskompetens V yrkesuppgift 21; 
Yrkeskompetens VI yrkesuppgift 27; samt Yrkeskompetens VII yrkesuppgift 32, 33, 
Yrkeskompetens VIII yrkesuppgift 37, obligatoriska och underlag för betygsättning och ska 
vara i fokus för lärandet i kursen. 
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MITTBEDÖMNING - Tvåpartssamtal  
 
Vid mittbedömingen deltar handledaren (ev. huvudhandledare / AKA) och studenten. 
Ansvarig lärare deltar ej utan informerar sig om resultatet av BAY genom att ta del av det 
inlämnade sammanställningsformuläret i Canvas. 
Mittbedömningen har tre delar som genomförs under en timme. Studenten är ansvarig för att 
planera och leda mittbedömningens samt att se till att angivet innehåll avhandlas inom 
tidsramen. Studenten ska presentera a) självbedömning av sin måluppfyllelse för kursen, b) 
diskutera din mittbedömning med BAY med din handledare och exemplifierar med konkreta 
exempel från det dagliga arbetet samt c) få feedback på ditt Introduktionsbrev.  
 
a) Vid Mittbedömningen ska du utifrån dina erfarenheter under VFU samt baserat på dina 
anteckningar i reflektionsboken redogöra för hur din yrkeskompetens utvecklats mot kursens 
mål. Du ska kunna relatera till ditt professionella/kliniska resonemang du har fört för att 
arbeta mot de olika målen. Beskriv dina styrkor och var noga med att även föra fram ev 
svagheter. Beskriv sådant som du behöver få stöd för att utveckla eller sådant som du inte fått 
möjlighet att öva på i förhållande till kursens mål. Handledaren ska tydligt ge sin bedömning 
av din måluppfyllelse under kursen.  
b) Utifrån era respektive bedömningar av din yrkeskompetens i BAY så ska ni göra en fortsatt 
inlärningsplan för den resterande VFU-perioden där du även ska ha tid för att arbeta med din 
examinationsklient.  
c) Introduktionsbrevet ska träna dig för att skriva personliga brev då du söker arbete. Hur 
uppfattar handledaren ditt introduktionsbrev? Hur överensstämde din beskrivning av din 
arbetsterapeutkompetens och din person i förhållande till det verkliga mötet med dig? Hur 
bedömer arbetsterapeuterna i din verksamhet personliga brev när de annonserar efter nya 
arbetsterapeuter?  
 
Risk för underkännande. Om handledaren anser att det finns risk för underkännande så är 
handledaren skyldig att omedelbart informera ansvarig lärare eller kursansavig 
lärare/examinator. Vid risk för underkännande måste en handlingsplan upprättas som 
beskriver det pedagogiska stöd du behöver samt de krav som ställs på studenten för att 
kursmålen ska kunna uppnås. Ni kan läsa mer om dessa handlingsplaner på programmets 
VFU-hemsida, Riktlinjer för VFU, under avsnittet Studieuppgifter, examinationer och prov. 
 
SLUTBEDÖMNING - Trepartssamtal 
 
Läraren bokar tid för slutbedömning då läraren ringer upp handledaren första eller andra 
kursveckan. Vid Slutbedömningen deltar studenten, handledare (ev. huvudhandledare) och 
ansvarig lärare/AKA.  Slutbedömning görs under ett tepartsamtal via telefon eller via 
videokonferensprogrammet Zoom. Mediet bestäms av studenten i samråd med handledare 
och lärare. Bedömningen tar ca 1 timme och genomförs i fyra delar. 
Studenten är ansvarig för att planera och leda slutbedömningen samt att se till att angivet 
innehåll avhandlas under de givna tidsramarna. Handledaren och läraren ställer frågor och 
kommenterar efter vardera del i slutbedömningen. Student och handledare kan begära enskilt 
samtal med läraren före eller efter examinationen. 
 
Slutbedömningens fyra delar: 
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 Presentation av verksamheten (ca 10 minuter) 

Inledningsvis ska du kort presentera den arbetsterapeutiska verksamhet där du genomför din 
VFU. Tänk dig att din presentation ska marknadsföra verksamhetens innehåll till en klient 
eller klientens anhöriga.  
 
 Rapportering av klientfallet, Examination 2 (max 15 minuter). 

Presentationen ska följa den struktur som anges i den arbetsterapiprocess du valt för 
klientfallet. Beskriv kort hur du arbetat samt vad du kom fram till under utredningen. Du ska 
redovisa enligt de delar som föreskrivs för utredningen i den valda arbetsterapiprocessen samt 
beskriva mål och planerade åtgärder. Under presentationen ska du även beskriva utredningens 
teoretiska utgångspunkter samt relatera till ditt kliniska/professionella resonemang enligt 
bilaga 5.  Handledare och lärare ställer frågor och överväger ditt betyg för Examination 2. Du 
kan få besked om betyget vid slutbedömnigen eller via mail. 
 
 Självvärdering av måluppfyllelse samt yrkeskompetens enligt BAY (ca 20 minuter) 

I denna del ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål. 
Beskriv och värdera om du uppnått respektive kursmål samt hur du arbetat för att uppnå 
målen. Då du beskriver din måluppfyllelse kan du även exemplifiera med de bedömningar 
du och din handledare gjort med BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning för att ge 
konkreta exempel på ditt arbete. Under beskrivningen av din måluppfyllelse ska du även 
kunna motivera och exemplifiera olika kliniska resonemang du använt under 
arbetsprocessen (vg se bil 5). Tänk på att vara tydlig med att reflektera kring ditt 
förhållningssätt samt din förmåga till samarbete.  
 
OBS Två underlag för studentens kursbetyg ska skickas in till examinator av handledaren.  
1) Handledaren ska skriva ner sin sammantagna bedömning av studentens måluppfyllelse på 
bilaga 8 och skriva under dokumentet, och även 2) Handledarens och studentens 
slutbedömning med BAY ska skrivas under. Därefter ska dessa båda dokument skickas med 
post till examinator enligt angiven adress på formuläret Slutbedömning BAY.  
 
 Sammanfattande diskussion: (ca 10 min) 

Avslutningsvis ger handledare och lärare dig feedback på ditt genomförande av kursen, de 
kunskaper som du uppvisat under kursen samt om de anser att du uppnått kursens mål. 
Läraren ansvarar för att ge bedömning på studieuppgifter och ger betyg på examinationer 
utifrån handledarens underlag. 
 
 
Examination 2: Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem 
 
Syftet med examinationen är att du ska visa att du har grundläggande kompetens för att 
genomföra utredning och bedömning av en klients aktivitetsbehov. 
 
Under tredje och fjärde kursveckan ska du självständigt genomföra en utredning (bedömning 
och värdering) av en klients aktivitetsproblem samt formulera mål och upprätta förslag till 
åtgärder. Baserat på klientens aktivitetsproblem så väljer du en aktivitetsmodell samt 
relevanta referensramar. Därefter väljer du:  
a) den arbetsterapiprocess som tillhör den valda aktivitetsmodellen, t ex The Therapeutic 
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Reasoning Process MOHO bilaga 3, eller The Canadians Practice Process Framwork (CPPF) 
bilaga 4, eller 
b) en generell arbetsterapiprocess se bilaga 1, eller Occupational Therapy Intervention 
Process Model (OTIPM) bilaga 2, eller  
c) någon annan arbetsterapiprocess inom den verksamhet du gör din VFU kan du välja denna. 
Oavsett vald arbetsterapiprocess så bör du i din utredning inkludera utförandeanalyser av 
aktiviteter som är centrala för klientens aktivitetsproblem. 
 
Val av examinationsklient 
Handledaren väljer ut examinationsklienten som ska representera någon vanligt 
förekommande klientgrupp inom verksamheten och formulerar en remiss. Klienten ska väljas 
så att handledaren har goda kunskaper om bedömning, åtgärder och utvärdering för 
klientgruppen. Vid behov kan handledare diskutera valet av examinationsklient med läraren 
För att kunna bedöma ditt arbete så kommer handledaren att observera ditt arbete tillsammans 
med klienten. 
 
Utredningen 
Din handledare kommer att presentera din examinationsklient som en muntlig eller skriftlig 
remiss. När du planerat din utredning så ska du presentera den för din handledare.  
Handledaren ska observera ditt arbete med klienten och har skyldighet att korrigera sådant 
som uppfattas som oegentligt (kontraindicerande) eller oetiskt. Du får därefter god tid på dig 
att förbereda det första mötet med klienten. Du får själv avgöra hur många möten du behöver 
för att färdigställa utredningen. Den tid du planerar ska dock vara försvarbar utifrån 
arbetsterapeutisk beprövad erfarenhet. Du ska arbeta självständigt utifrån din egen planering 
med klienten men du har kontinuerlig rapporteringsskyldighet till sin handledare så att inga 
oegentliga eller oetiska insatser genomförs. Både under planeringen och under genomförandet 
av utredningens olika delar så ska du vara noga med att förankra ditt arbete i ditt kliniska / 
professionella resonemang (bilaga 5).  
Eftersom det är en examinationsuppgift så får inte handledaren eller andra arbetsterapeut 
informera eller instruera dig om vilka bedömningar som de anse borde genomföras för 
klienten. Parallellt med arbetet med examinationsklienten ska du även arbeta med andra 
klienter under handledning. 
 
Utredningen dokumenteras på vanligt sätt enligt rutiner i verksamheten. Därutöver ska du 
värdera informationen och sammanställa den till en rapport enligt den struktur som ges i den 
valda arbetsterapiprocessen. I rapporten ska du även sätta upp mål och ge förslag till förslag 
till åtgärder. Rapporten utgör de manus som du ska använda som underlag för presentation av 
din examinationsklient. Manuset är ditt stöd och det ska inte läsas av handledare eller lärare. 
Tänk på tystnadsplikten. Klintens namn eller fakta som kan ge information om klientens 
identitet får inte förekomma i examinationsuppgiften.  
 
Presentation av utredningen 
Presentationen av examinationsklienten görs i två steg, a) Ett kolegialt samtal med 
arbetsterapeutkollegor, samt b) vid slutbedömningen trepartsamtal. Presentationen ska följa de 
steg som anges i den valda arbetsterapiprocessen. Om någon del inte är relevant för 
klientfallet så anger du detta i din muntliga presentation. Förbered dig väl så att du tydligt och 
strukturerat kan presentera.  relevant innehåll och disponera tiden.  
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a)Kollegial presentation. Bjud in några kollegor, utöver din handledare, som du vill presentera 
ditt klientfall för. Diskutera gärna din presentation med din handledare innan du presenterar 
för kollegor. Under presentationen ska du även kunna relatera till teoretiska utgångspunkter 
för klientfallet samt motivera och diskutera ditt kliniska resonemang för (bilaga 5) och vid 
behov ange referenser. Om du vill så kan du använda en PowePoint som förtydligar för 
åhörarna, men det är valfritt. Troligen kommer denna presentation att ta något längre tid än 
presentationen vid Slutbedömning trepartssamtalet. 
 
b) Presenteras vid slutbedömningen, trepartssamtalet. Använd dig av den feedback du fått vid 
det kollegiala samtalet och komprimera din presentation så att den kan genomföra inom 
angiven tid. Inom tiden ska du även inkludera ditt professionella/kliniska resonemang och det 
ska finas utrymme för några frågor.  
 
Bedömning av Klientfall – utredning av aktivitetsproblem 
Studentens yrkeskompetens vid arbetet med klientens utredning ska bedömas både utifrån 
innehåll och genomförande. Innehållet ska bedömas utifrån om studenten har följt den valda 
arbetsterapiprocessen, och genomförandet utifrån den bedömningsskala som anges i 
bedömningsinstrumentet BAY i VFU-kurs A0035H baserat på kunskaper, färdigheter och 
värdering/attityd.  
Studentens yrkeskompetens för klientfallet kan bedömas som a) Svagt utvecklad kompetens 
vilket ger betyget Underkänd, b) God kompetens vilket ger betyget Godkänd. Läraren 
examinerar på handledarens bedömning betyg U och G. Ingen skriftlig inlämning krävs, 
läraren noterar betyget i Canvas.  
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INFÖR KURSSTART 
 
VFU-platser 

Under årskurs 1 gör du din grundläggande personliga planering för inom vilka 
arbetsterapeutiska verksamhete och på vilka orter som du planerar genomföra 
dina VFU-kurser. Planerad verksamhet ska kunna erbjuda och öva din 
kompetens i enlighet med de mål som anges i kursplanens lärandemål samt att 
handledaren har legitimation, högskoleutbildning till arbetsterapeut och helst 
även handledarutbildning. Arbetsterapeutprogrammet VFU-platser finns inom 
Norrbotten och inom regionerna/landstingen i den norra regionen av Sverige.  
För VFU-platser inom övriga Sverige gäller olika avtal och bestämmelser. 
Information om detta finns på arbetsterapeutprogrammets hemsida. 
http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU 
Anmälan till VFU-kurs: Studenten måste själv anmäla sin planerade VFU-plats 
till VFU administratören HLV på programmets VFU-hemsida terminen innan 
hen avser genomföra VFU-kursen. Logga in på antagning.se via Mitt 
LTU > Registrera/Anmäla > Sök kurser (antagning.se). 
Du måste ansöka/anmäla dig till VFU-kurser på antagning.se eftersom VFU-
kursena har obligatoriska förkunskaper som du kan läsa i respektive kursplan.   
 

 
Introduktionsbrev och kontakt med arbetsterapiavdelningen 
 Innan kursstart ska du skicka ett introduktionsbrev till din arbetsterapiavdelning. 

Du kontaktar själv arbetsterapiavdelningen för att komma överens om 
ankomsttid den första dagen. 
Ett förslag till layout finns i canvasrummet.  
Brevet ska innehålla:  
• kort personlig presentation 
• beskrivning av dina arbetsterapeutiska kunskaper och färdigheter 
• tidigare examina och utbildningar 
• tidigare arbetslivserfarenhet 
• personliga egenskaper som kan vara användbara för just din 

arbetsterapiavdelning 
• förväntningar på kursen och arbetsterapiavdelningen 
 
En kopia av introduktionsbrevet sparas i Canvas, inlämningsmappen 
Introduktionsbrev senast den andra kursveckan.  
 

Reflektionsboken 
Syftet med att föra reflektionsbok är att tydliggöra ditt lärande och att du ska få 
ökade möjligheter till reflektion för att förankra lärandet till kursens mål. 
Under kursen ska du skriva reflektionsbok där du beskriver vad du gjort samt 
reflekterar över ditt lärande under det arbetsterapeutiska arbetet. 
Dina reflektioner ska ta utgångspunkt i det som anges i kursmålet och 
huvudområdena i studiehandledningen. Genom att föra reflektionsboken och 
bearbeta texten kan du utveckla din förmågan att iaktta och analysera dina 
upplevelser utifrån de erfarenheter du får under VFU.  

http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU
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I reflektionsboken kan du skriva ner dina tankar angående arbetsterapeutisk 
bedömning, planering och genomförande av åtgärder samt utvärdering av dessa. 
Du kan också göra anteckningar kring samarbete och bemötande som du 
upplever. Dina anteckningar ska ge dig material för att förstå hur du utvecklat 
kompetens i förhållande till kursens mål. Så här kan du göra  
Beskriv situationen: Vad hände? 
- Vad kände du? (känslor) 
- Vad var positivt? Vad var negativt? (värdering) 
- Vad kan du lära dig av detta? (analys) 
- Kunde du ha gjort något annat? (slutsats) 
- Om det händer igen, vad skulle du göra då? (handlingsplan) 
Utöver detta kan det vara bra om du skriver något om hur du skulle kunna 
planera för fortsatt lärande. 
Reflektionsboken är dina privata anteckningar och ska inte läsas av någon annan 
(Tänk på hur du förvarar den).  
Du kommer att använda reflektionsboken som underlag för dina 
självbedömningar. 

 
Arbetsformer  

Auskultationer, färdighetsträning av arbetsterapeutiska åtgärder, studiebesök,  
litteraturstudier och arbete med skriftliga uppgifter. Du kan själv diskutera med 
din handledare och ta initiativtill att göra fältstudier som är relevanta för kursens 
mål.  
 

Studiefart  
Kursen bedrivs på helfart. Heltidsarbete för arbetsterapeuter motsvarar 40 
timmar/vecka. För klientarbete och övriga arbetsuppgifter på 
arbetsterapiavdelningen bör du använda 35 timmar/vecka. Du och din 
handledare planerar denna tid för att nå kursmålen. Övrig tid 5 timmar/vecka 
har du möjlighet att bedriva teoretiska studier för att förankra planerade och 
vidtagna åtgärder samt för att genomföra uppgifterna i studiehandledningen. 
Vid planering av arbetstiden ska du sträva efter att vara 5 dagar / vecka på 
arbetsplatsen för att få så mycket klientkontakt som möjligt. Studietiden ska 
inte sparas ihop till hela dagar med studier. 

 
Frånvaro  Frånvaro anmäler du själv direkt till ansvarig handledare. Maximalt 3 dagars 

frånvaro p.g.a. sjukdom kan godtas om du i övrigt har god inlärningsförmåga. 
Om ytterligare frånvaro förekommer diskuterar handledare och lärare din 
frånvaros konsekvenser för dina möjligheter att nå kursens mål. Bedömning görs 
av handledare och lärare i varje enskilt fall. 

 
Handledning och planering  

Praktikstället utser en ansvarig handledare som ska vara din fasta punkt och ditt 
stöd i utvecklingen av en professionell yrkesroll samt delta i planeringen av din 
praktik så att målen för kursen uppnås. I ditt arbete kommer du möjligen också 
att arbeta med klienter som inte behandlas av din ansvarige handledare. De 
arbetsterapeuter som ansvarar för dessa klienter blir då handledare för detta 
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arbete. Du har alltså en ansvarig handledare och utöver detta kan du ha flera 
handledare för klientarbetet.  
 
Utifrån kursplanens målsättning ska du, inför varje vecka, göra en personlig 
arbetsplanering för att nå inlärningsmålen för kursen samt de förväntningar du 
har på dig själv och på din handledare. Du ska diskutera din arbetsplanering med 
handledaren och göra du justeringar ni kommer överens om.   
 
Du bör sträva efter att varje vecka ha handledningssamtal med dina handledare 
där ni resonerar kring ditt förhållningssätt och hur du använder dina personliga 
egenskaper i arbetsterapeutrollen samt hur du arbetar för att uppnå målen för 
kursen. Utöver dessa handledningstillfällen ska du få kontinuerligt handledning i 
dina arbetsuppgifter. Denna handledning ges av den arbetsterapeut som har 
behandlingsansvaret för klienten/patienten.  

 
Säkerhetsföreskrifter, sekretess 

Du ansvarar själv för att informera dig om de skyddsföreskrifter som gäller för 
arbetsplatsen samt vilka rutiner som gäller för tystnadsplikt. Du ska följa den 
lagstiftning samt de regler och föreskrifter som gäller för den verksamhet där 
studierna bedrivs. 

 
Information om regler och rutiner för VFU hittar du på länken  
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-regler-och-
rutiner 
Här kan du hitta information om: 
 - Ansökan via antagning 
 - Ansökan om förtur 
 - Boende och bidrag vid VFU 
 - Försäkringar 
 - Personskada 
 - Riktlinjer för VFU inom HLV; förkunskapskrav och antagning, examination  
 och omexamination, Bedömning, Avbrott, ny VFU-period, studieuppehåll,  
 - Utlandsstudier 
 - Vaccination och provtagning inför VFU – Hälsodeklaration 
 - VFU-platser KLIPP / Praxia 

https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-regler-och-rutiner
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-regler-och-rutiner
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ALLMÄNNA KRITERIER FÖR GODKÄNT BETYG I ÅRSKURS 2 
 
 Uppgifternas kvalitet 

 
Skriftliga uppgifter 
Studenten skall kunna tillämpa adekvat informations kompetens som inkl att: 
-tillämpa adekvat referensteknik i referenslistan och i texten. www.referenser används när inga andra 
källor finns. Skilj på hur man hittar och hur man refererar, 
- välja adekvata referenser som stödjer uppgiftens delar vilka avspeglar en förståelse för skillnad 
mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga referenser, 
- förstå vad akademisk hederlighet innebär och formulera texter som avspeglar detta 
- formulera en vetenskapligt uppbygg text med logisk ordningsföljd av de ingående avsnitten.  
- följa riktlinjer för vetenskapliga rapporter (där sådan görs), 
- tillämpa ett språk som följer svenska språkregler. Talspråk ej godtagbart, 
- välja adekvata vetenskapliga referenser som stödjer uppgiftens delar, 
- formulera en vetenskapligt uppbygg text med logisk ordningsföljd av ingående avsnitt och stycken.  
- identifiera likheter och skillnader i referenser och föra samma referenser med likartat innehåll i 
stycken. 
 
Muntliga uppgifter 
Studenten ska  
- med klarhet och lättfattlighet redogöra för innehållet på ett logisk och sammanfattande sätt,  
- diskutera aktivt genom att ställa tydliga frågor för att uppnå ökad förståelse och klargörande av 
innehållet för att främja det egna lärandet, 
- göra tydliga inlägg för att beskriva, illustrera, exemplifiera innehållet grundat i personliga 
erfarenheter och vetenskaplig litteratur, 
-med stor grad av klarhet och lättfattlighet redogöra för innehållet på ett logiskt och sammanfattande 
sätt och anpassa presentationen till syfte och målgrupp, 
- vara slagkraftig och trovärdig i presentationen. 
 
Uppgifter genomförda i grupp 
- Samtliga studenter i gruppen ska bidra på likvärdigt sätt till uppgiftens genomförande.  
- Det är samtliga studenters skyldighet att kontakta kursansvarig om så inte sker.  
- Vid skriftliga gruppexaminationer sätter varje deltagande student sitt namn på rapporten, på så sätt 
visar studenten att hon/han bidragit på ett likvärdigt sätt som övriga studenter i gruppen. 
- Ta ansvar för att inleda och föra diskussioner om uppgiften genom exempelvis inlägg och frågor som 
grundas på personliga erfarenheter och vetenskaplig litteratur. 
- Med stor grad av klarhet kunna föra fram argument och motiv för ställningstagande på ett logiskt och 
sammanfattande sätt grundat i vetenskaplig litteratur och beprövad erfarenhet.  
 
Förutom ovanstående kriterier bedöms uppgiften som genomförd under förutsättning att den är utförd 
enligt de anvisningar som studenten finner i studiehandledningen under respektive studieuppgift och 
examinationsuppgift. 
 
 Akademisk hederlighet – plagiat  
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Begreppet akademisk hederlighet innebär ett förhållningssätt till akademiska studier och forskning. 
Det innebär att man ofta baserar sig på källor av olika slag för att bygga ny kunskap. När man 
använder källorna till stöd för sitt resonemang är det viktigt att man uttrycker det med egna ord samt 
noggrant anger källan.  
När du arbetar med olika hemuppgifter (rapporter, hemtentamen, PM, examensarbete etc.) får du 
aldrig använda andras arbeten i syfte att få dem att framstå som om det vore dina egna. Även när det 
gäller citering och referenshantering ska det ske på ett korrekt sätt. Du får alltså inte, ordagrant eller i 
form av referat, använda texter från böcker, artiklar, Internet eller annan plats utan att tydligt ange 
källan. Gör du inte detta kallas det plagiat och detta kan leda till anmälan om fusk. Dina/era inlämnade 
rapporter/uppgifter kan genomgå plagiatkontroll eftersom arbeten slumpvis scannas i Ephorus 
(verktyg för plagiatkontroll). Samtliga examensarbeten kommer att plagiatkontrolleras genom samma 
verktyg. 
I de skriftliga arbeten du lämnar in måste du uppge var du hämtat dina fakta - källhänvisning. Detta 
görs både i löpandetext samt i en referenslista i arbetets slut. Läsaren ska tydligt kunna urskilja var du 
hämtat de material som du presenterar i texten. Referenser i text och i referenslista ska anges enligt 
APA-systemet riktlinjer för referenser i text och anges med författare och årtal, ex: (Olsson & 
Sörensen, 2007). Sist i uppgiften ska du upprätta en referenslista över de referenser som förekommer i 
texten enligt APA-systemet: 
 
Hur du anger källhänvisningar, Se länk: http://libguides.ltu.se/skrivaoreferera 
 
Litteratur 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen (s. 164-183). Stockholm: Liber AB.  
 
Referenslitteratur 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tips: 
Du kan också få hjälp med det vetenskapliga skrivandet via universitetsbibliotekets Språkverkstad 
http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Sprak-textverkstad-1.45985 

http://libguides.ltu.se/skrivaoreferera
http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Sprak-textverkstad-1.45985
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 Allmänna riktlinjer för skriftliga uppgifter i kursen  
 

För att underlätta dina egna, studiekamraternas och lärarnas textbearbetning är det rationellt att följa en 
bestämd formatmall när det gäller textutskrifterna. Den ser ut så här: 

• Varje inlämningsuppgift ska vara försedd med försättsblad som ska innehålla namn på 
uppgiften och namn på författarna.  

• Varje enskild version ska numreras: Ordinarie examination, omexamination 1, omexamination 
2 osv.  

• Filnamnet på dokumentet ska innehålla namn på författarna. 
a. Ex:  ”Andersson, Elin_xxxxxx” eller ”Andersson, Nilsson & Svensson_xxxxxx” 

• Radavstånd 1,15 eller 1,5 samt teckenstorlek 12 punkter i typsnitt: Bembo eller Times New 
Roman 

• Nytt stycke markeras med blankrad. 
• Använd rubriker för att underlätta läsningen av dokumentet. Se respektive uppgift för 

specifika anvisningar där de finns. 
 
 
 
 

 Titelsida 
 

 
Titelsida på rapporter ska skrivas med titel centrerat på sidan 
 
 
 

Titel (16 punkter, fet stil) 
Ev. undertitel (14 punkter, fet stil) 

 
Författare i bokstavsordning, under varandra: Efternamn, Förnamn, (12 punkter) 

 
 
 
 

och informationen nedan angiven på titelsidans nedre vänstra del: 
Arbetsterapeutprogrammet 
Kurs: A0035H Arbetsterapi: VFU 1, 7,5 hp 
xxxxterminen 20xx 
Ordinarie tentamen  
Examinator:  
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      Bilaga 1 
Grundläggande tankemodell för kliniskt resonemang samt 
Generell modell för arbetsterapiprocessens genomförande 
 

     
 
 
 
Källa: 
Duncan, E.A.S. (red) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. 
(5.ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. 
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      Bilaga 2 
 
 
OTIPM. Occupational Therapy Intervention Process Model 
     
 
  

 
 
Källa: Fisher, A.G. & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang 
som främjar bästa praxis i arbetsterapi. (FoU-rapport -07). Nacka: FSA 
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Bilaga 3a 

 
MOHO. Det terapeutiska resonemangets process  
 

 
 
 
 
Källa: Taylor, R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation (5th ed, p 160). 
Philadelphia: Wolters Kluwer 



        

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP 
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tele: vx 0920 – 49 10 00 
 

32  

      Bilaga 3b 
 
 
 
 
 

 
 
 
Källa: Taylor, R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation (5th ed, p 160). 
Philadelphia: Wolters Kluwer 
 



        

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP 
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tele: vx 0920 – 49 10 00 
 

33  

 
      Bilaga 4a 
Canadians Practice Process Framework (CPPF) 

 
 
Processmodellen består av 4 olika element, 3 av dessa är kontextuella;  
 

1. Social kontext; Samhällets förutsättningar inom vilken AT och klienten agerar. 
(Societal context) Kulturella-, institutionella-, fysisk- och sociala 
omgivningsfaktorer. 

2. Praktiker kontext; Verksamheten sätter ramarna för relationen At och klienten. 
(Practice context) Kulturella-, institutionella-, fysisk- och sociala 
omgivningsfaktorer. 

3. Teoretisk utgångspunkt som en yttre kontextuell faktor (Frame(s) of reference), 
tex CMOP-E. 

4. Process bestående av 8 steg. 
 
 
Källa: Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an 
Occupational Therapy vision for Health, Well-Being, & Justice through Occupation. Ottowa, 
ON: CAOT Publications ACE. 
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      Bilaga 4b 

 
The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement  

CMOP-E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Townsend, E. A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an 
Occupational Therapy vision for Health, Well-Being, & Justice through Occupation. Ottowa, 
ON: CAOT Publications ACE. 
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      Bilaga 5 
Professionellt / Kliniskt resonemang 

 
 
Källa: Boyt Schell (2009). Professional Reasoning in Practice. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt 
Schell (Eds.), Willard & Spackman´s Occupational Therapy. New York: Lippincott. Chapter 32.



      Bilaga 6 
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Kurs: A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Mina lärandemål                            Mitt arbetssätt för att nå målen?   Uppföljning av mina mål 
                                                                          Behov av handledning     
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      Bilaga 7 
Lärandeplanering vid risk för underkännande 

 
 
Kurs……………………………………  Tidsperiod…………………..  
 
Student…………………………………  pers.nr. ………………………...  
 
Handledare…………………………………………………………………………….  
 
VFU-placering……………….…………………………………………………………  
 
 
Studentens svårigheter/beskrivning av situation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planering/ Mål för att uppnå godkänd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum………………..  
 
………………………………………  …………………………………. 
Student     Handledare           
 
 
………………………………………  …………………………………… 
Anavarig lärare   Examinator 
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      Bilaga 8 
Handledarens slutbedömning av studentens måluppfyllelse i kursen  

Kursmål för kurs A0035H: 
Efter avslutad kurs skall studenten utifrån kursens mål kunna tillämpa arbetsterapi utifrån 
vetenskap, lag och förordning samt med ett förhållningssätt baserat på etik och empati genom 
att  

• Utreda och identifiera klienters behov och problem i aktivitet samt bedöma faktorer som 
påverkar aktivitetsutförandet med beaktande av bedömningsmetodernas validitet och 
reliabilitet 

• Analysera och sammanfatta information om klienters styrkor och svagheter samt resurser och 
begränsningar i omgivningen som kan påverka aktivitetsutförandet 

• Motivera och redogöra för åtgärder i utredningsarbetet 
• Identifiera mål samt behov av arbetsterapeutiska interventioner för att förebygga, förbättra 

eller kompensera aktivitetsproblem 
• Dokumentera arbetsterapeutisk utredning 
• Delta i genomförandet och utvärderingen av interventioner 
• Agera och kommunicera professionellt samt visa förmåga till samarbete med klienter, 

närstående, kollegor och övrig personal 
• Reflektera över och diskutera hur bemötande och förhållningssätt kan påverka klienters och 

närståendes upplevelser av insatser inom verksamheten 
• Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för att 

fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens 

Student…. ……………………................... pers. nr. …………………... VFU period………. 

Verksamhet/ VFU-plats…………….…………………………………………………..   Studenten är   Godkänd  Underkänd (ringa in din bedömning) 

Min sammantagna bedömning av studentens kompetens är att:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Handledare………………………………………………………………………………  
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