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KURSPRESENTATION 
 
 
 
LMS Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad, huvudsakligen via 

Canvas samt via Zoom.  
Kursens administreras via canvasrummet: A0041H Arbetsterapi  
VFU 2, 15 hp, Lp1 HT21. I Canvasrummet lämnar du även in dina 
studieuppgifter och examinationer och här kan du även genomföra 
kollegiala diskussioner med dina kurskamrater.  
Kommunikation i realtid sker via zoom:  
https://ltu-se.zoom.us/j/687177326  

Kursansvarig lärare Cecilia Björklund, Rum S123  
tfn 0920 - 49 38 89,  
mail: cecilb@ltu.se 

 
 

Kurstid Lp 1, vecka 35 – 43, HT 2021 
 

Särskild behörighet Antagning till kursen förutsätter att de obligatoriska 
förkunskaper som anges för kursen är uppfyllda vid de 
tidpunkter som anges under ”övrigt” i kursplanen. 

 
Lärare Se Kursrummet i Canvas 
 
Handledare/ 
kontaktperson Se Kursrummet i Canvas 

 
Kursintroduktion Kursen introduceras med en inspelad föreläsning som distibueras i mail 

och finns tillgänglig i kursens Canvasrum.  
En frågestund inför kursstart erbjuds i zoom  
https://ltu-se.zoom.us/j/687177326 
Frågestund: Fredagen den 20 augusti år 2021 kl. 13:00 – 14.30 
 

 
Ansökan / Kursregistrering  

För att delta i en VFU-kurs på ordinarie kurstillfälle så måste du 
söka/anmäla dig till kursen samt därefter tacka JA till platsen i VFU-
kurs terminen innan du planerar genomföra VFU-kursen.  

 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. 
För dolt kurstillfälle gäller att  
- Studenter med ISP ansöker och antas till kursen via kursansvarig och 
programstudievägledare. 

https://ltu-se.zoom.us/j/687177326
mailto:cecilb@ltu.se
https://ltu-se.zoom.us/j/687177326
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UTDRAG UR KURSPLANEN  
 
KURS A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 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 teoretiska 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 genomföra åtgärder utifrån hela 
arbetsterapiprocessen samt för att muntligt och skriftligt rapportera dessa. Fokus är även att identifiera 
och värdera etiska problem i verksamheten. 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 genom att kritiskt värdera och argumentera för val av 
bedömningsmetoder utifrån validitet och reliabilitet 

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

• Formulera mål samt planera arbetsterapeutiska interventioner genom att kritiskt värdera och 
argumentera för val baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet 

• Genomföra interventioner och utvärdera resultat av dessa samt vid behov föreslå fortsatta 
arbetsterapeutiska åtgärder 

• Informera, instruera och handleda klienter, närstående och/eller andra grupper 
• Dokumentera och muntligt rapportera arbetsterapeutisk åtgärder 
• Reflektera över och diskutera hur bemötande och förhållningssätt påverkar klienters och 

närståendes upplevelser av insatser inom verksamheten 
• Agera och kommunicera professionellt samt visa förmåga till samarbete med klienter, 

närstående kollegor och övrig personal 
• Värdera och diskutera etiska ställningstaganden i klientarbetet 
• Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för att 

fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens  

Kursinnehåll 
 
 Arbetsterapiprocessen: utredning 

            åtgärdsplanering 
            genomförande 
            utvärdering  

 Dokumentation enligt föreskrifter  
 Bemötande och förhållningssätt  
 Etiska ställningstaganden  
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Litteratur 
 
Collste, G. (2019). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Duncan, E.A.S. (red.) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. (5. ed.). Edinburgh : Churchill  
Livingstone 
 
Eklund, M., Gunnarsson, B. & Leufstadius, C. (2020). Aktivitet och relation. Malmö: Studientlitteratur. 
 
Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2020). ValMO-modellen: Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. (2 
uppl) Lund: Studentlitteratur 
 
Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. Fort Collins Colorado: Three Star 
Press Inc. eller 
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort 
Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions. 
 
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 
 
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: 
Wolters Kluwer Health eller  
Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation. Theory and Application (4th ed). Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 

 

Utöver angiven kurslitteratur ska studenten söka och använda litteratur och artiklar som motsvarar 
arbetsuppgifterna.  
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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. Etiskt dilemma 
- För betyget Godkänt krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. 

 
 
EXAMINATIONER 
 
 
Examination 1. Arbetsterapeutiska yrkesuppgifter 
 

För betyget Godkänt krävs att  
- kursmålen har uppnåtts samt 
- att bedömning med BAY visar att nedan angivna obligatoriska yrkesuppgifter är bedömda som 
lägst God kompetens : yrkeskompetens I och II yrkesuppgift 1-8 

yrkeskompetens IV yrkesuppgift 19, 
yrkeskompetens V yrkesuppgift 21, 
yrkeskompetens VI yrkesuppgift 27, 
yrkeskompetens VII yrkesuppgift 32 och 33, 
yrkeskompetens VIII yrkesuppgift 37. 

- samt att övriga bedömda yrkesuppgifter ska till 70 % vara bedömda som God kompetens. 
 

För betyget Väl godkänt krävs att  
- kursmålen har uppnåtts samt  
- att obligatoriska yrkesuppgifter har bedömts som lägst God kompetens samt  
  att 60 % av samtliga bedömda yrkesuppgifter har bedömts som Stark kompetens. 
 

För betyget Underkänt krävs att  
- kursmålen inte har uppnåtts samt 
- att övriga bedömda yrkesuppgifter till minst 30 % vara bedömda som Svag kompetens. 

 
 
Examination 2. Dokumentation 

För betyget Godkänt krävs att  
- inlämningsuppgiften och seminariet har genomförts enligt anvisningarna i 

studiehandledningen samt att de har bedömts som Godkända.  
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KURSENS PROVMOMENT 
 
 
Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning / praktik 13,5 hp  (Betyg U, G, VG) 
Prov 0003 Inlämningsuppgifter och seminarium 1,5 hp (Betyg U, G) 

 
Prov 0001 inkluderar: 
Genomförd kurs med närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen samt genomförd 
Studieuppgift 1 och Examination 1 

 
Prov 0003 inkluderar: 
Studieuppgift 2 samt Examination 2 

 
 
 
BETYG I KURS 

 
 
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 kursmålen, 
•  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 samt 
• 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 och 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 examinator och lärare. 
Kursansvarig/examinator har rätt att besluta om  studentens placering. 
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Vid eventuellt omtentamenstillfälle erhåller studenten extra stöd genom att tidigare uppnådd 
yrkeskompetens för kursmålen redovisas och diskuteras samt 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%
20utbildning%20vid%20Institutionen%20f%C3%B6r%20h%C3%A4lsovetenskap%20LTU.pdf 
 
Gemensam VFU-info för HLV finns på länken 
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-placering-Arbetsterapi 
 
 
ALLMÄNNA KRITERIER FÖR GODKÄNT BETYG, ÅRSKURS 2 
 
Kvalitén på uppgifter och examinationer ska motsvara det som anges i ”Allmänna kriterier för 
Godkänt Betyg, årskurs 2” vilka har beskrivits i studieanvisningarna för de teoretiska kurserna i 
årskuts 2. Vasr god se anvisningar för ”skriftliga uppgifter, muntliga uppgifter”. Dessa finns även 
tillgängliga i Canvasrummet Arbetsterapeutprogrammets anslagstavla. 
Dessutom gäller sedvanliga kriterier för  
Akademisk hederlighet – plagiat  https://www.ltu.se/ltu/lib/Skriva/Upphovsratt-och-plagiat  
 
  

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/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-placering-Arbetsterapi
https://www.ltu.se/ltu/lib/Skriva/Upphovsratt-och-plagiat
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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 yrkeslivet. Detta kunnande baseras på 
teoretiska och praktisk yrkeskunskaper i arbetaterapi och övriga ämnen som studenten integrerar 
under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Tillsammans utgör dessa den yrkeskompetens som 
krävs för arbetsterapeutexamen och legitimationen för yrket.  

Inom arbetsterapeututbildningen övar studenten att successivt uppnå den yrkeskompetens som finns 
beskrivna i Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (Sv. Arbetsterapeuter, 2018). För att uppnå 
detta ska studenten även tillägna sig ett förhållningssätt i enlighet med arbetsterapeuternas etiska kod 
(Sv. Arbetsterapeuter, 2018). Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten reflektera 
över hur akademiska och yrkeskunskaper integreras för den egna utvecklingen av yrkeskompetens. 

Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. 

Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges 
Arbetsterapeuter 

 

KURSFÖRBEREDELSER 
 
Innan kursstarten ska du läsa igenom anvisningarna i ”Inför kursstart” som finns i slutet av 
studiehandledningen. När du förbereder dig för kursen ska du även gå igenom kursmål och 
kursinnehållet för årskurs 1 och 2. Reflektera över dina styrkor och svagheter samt dina teoretiska 
och praktiska kunskaper för arbetsterapeutyrket. Reflektera särskilt över den feedback du fick under 
kurs A0035H och de målsättningar som du satt upp för denna VFU-kurs. Med utgångspunkt från 
kursmål för A0041H och dina personliga målsättningar ska du formulera dina lärande mål för denna 
kurs 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. Bilaga 6 ska du sedan använda kontinuerligt under kursen för att skriva ner inlärningsmål 
inför dina veckoplaneringar 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 arbetsterapeut-
programmets kurser och innehåll presenterat samt rekommenderad handledningsstruktur och 
handledningsprocessen för lärandet under VFU. Kontaktuppgifter till handledaren hittar du i 
placeringslistan. 

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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KURSINNEHÅLL 
 

Dina arbetsuppgifter i denna kurs ska du planera så att du kan uppnå kursens mål. Ditt arbete ska 
följa arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom verksamheten 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 
arbetsterapiprocesser du kan använda i ditt arbete. Du ska kunna motivera dina beslut inom 
arbetsterapiprocessens alla delar utifrån ett professionellt resonemang. Du bör kontinuerligt öva dig i 
att ange motiven för dina beslut. I bilaga 5 finns en angiven struktur för att föra 
professionella/kliniska resonemang.  

I ditt arbete ska du hela tiden sträva efter att utveckla en god yrkeskompetens samt kommunikationen 
med klienter, anhöriga och medarbetare. Under kursen ska du öva dig att utföra yrkesuppgifter inom 
alla delar av arbetsterapiprocessen, öva ett professionellt resonemang, värdera/kvalitetssäkra 
interventionerna samt öva säker klientdokumentation.  Ditt arbete ska grundas i beprövad erfarenhet, 
aktuell forskning samt lagar och förordningar och att du kontinuerligt söker evidens för planerade 
åtgärder. Du ska fortsatt öva dig i att utveckla ett professionellt förhållningssätt och du ska fortsatt 
skaffa dig kännedom om andra professioners verksamhet och ansvarsområde 
 
Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika arbetsuppgifter som 
ingår i arbetsterapeutens ansvar. I inledningen av kursen ska du observera din handledares arbete 
med arbetsterapiprocessens olika delar så att du förstår hur åtgärder planeras och genomförs i 
interaktionen med klienterna, närstående och övriga medarbetare.  
 
Andra kursveckan ska du genomföra eget klientarbete med handledaren som observatör. Därefter 
bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du kan arbeta.  
 
Under andra och tredje kursveckan bör du få egna klienter där du ansvarar för att planera och 
genomföra interventioner. Var uppmärksam på de övriga arbetsformer för inlärning som finns 
angivna i kursplanen för att stödja ditt lärande. Diskussioner med kurskamrater i Canvas eller via 
zoom kan 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. 
 
För att nå god kvalitet i ditt arbete så är det viktigt att du förstår och tillämpar arbetsterapiprocessens 
olika delar, värdering/kvalitetssäkring av interventioner, professionellt förhållningssätt samt förstår 
andra professioners ansvar och arbetssätt. Här förljer en kort återkoppling till dessa områden. 
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  Arbetsterapiprocessen 
 

I föregående VFU-kurs A0035H har du utvecklat din förmåga att utreda behov av 
arbetsterapeutiska åtgärder, identifiera aktivitetsproblem och orsaker till dessa samt upprätta mål 
för interventioner. I denna kurs A0041H ska du vidareutveckla denna kunskap genom att upprätta 
interventionsplan, genomföra interventioner samt utvärdera och följa upp dessa. När du planerar 
och genomför interventionerna ska du vara särskilt uppmärksam på att ta utgångspunkt i den 
teoretiska referensram som du valt för rehabiliteringen. Reflektera särskilt noga över vilken 
metodik som du väljer för att genomföra olika interventioner samt hur du strukturerar 
aktivitetssituationerna med hänsyn till klientens förmågor, färdigheter och resurser samt utifrån 
vald teoretisk referensram. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsterapiprocessen 
 
Det arbetsterapeutiska arbetet med klienten baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar ditt arbete med klienten och innefattar att; 
utreda och analysera aktivitetsproblem, formulera mål för åtgärder, planera och genomföra 
åtgärder, samt utvärdera och uppfölja upp resultat. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen så 
struktureras även ditt kliniska resonemangng och du kommer kontinuerligt att reflektera över de 
beslut du fattar för klientens rehabilitering. Ditt val av arbetsterapeiprocess kan utgå från 
promotion/prevention/rehabilitering, rekommenderade arbetsterapeiprogram, samt klientens 
medicinska problematik.  
 
Baserat på klientens aktivitetsproblem så inleder du arbetet med att välja aktivitetsmodell och 
relevanta referensramar relaterat till klientens aktivitetsproblem och medicinska problematik. Du 
kan välja en generell arbetsterpiprocess t ex den som beskrivs av Duncan (bilaga 1), eller  
Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM] (bilaga 2). Du kan även välja en mer 
specifik teorirelaterad arbetsterapiprocess tex The Therapeutic Reasoning Process MOHO (Taylor, 
2017) (bilaga 3), eller The Canadians Practice Process Framwork [CPPF] (bilaga 4).  
Används någon annan arbetsterapiprocess inom den verksamhet du gör din VFU så kan du i stället 
välja den och jämföra skillnader och likheter i förhållande till de arbetsterapiprocesser du tidigare 
lärt dig. I utredningen bör du inkludera utförandeanalyser av aktiviteter som är centrala för 
klientens aktivitetsproblem. 
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   Värdera/kvalitetssäkra interventionerna 
 

 
 

 Det kliniska - professionella resonemanget 
 
Det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet med de pågående interventionerna. I tidigare VFU- kurs 
tränade du dig i att genomföra det professionella resonemanget som finns beskrivet i Boyt Schell 
(2014) vid genomförda bedömningar. Detta professionella resonemang är en del i kvalitetssäkringen 
och sker fortlöpande i arbetsterapiprocessens olika delar. 
 
För varje del i arbetsterapiprocessen och efter varje vidtagen åtgärd värderar arbetsterapeuten sina 
beslut genom att använda ett kliniskt/professionellt resonemang (bilaga 5). Detta arbetssätt medför 
att arbetsterapeuten kontinuerligt kontrollerar sitt klientarbete.  
Då du genomför det vetenskapligt resonemanget (scientific reasoning) kontrollerar du att du utgår 
från den teoretiska grund som valts. I detta resonemang ingår att söka evidens för de åtgärder som 
föreslås. I det berättande resonemanget (narrative reasoning) säkrar du att du arbetar enligt just denna 
persons behov och livshistoria. I det pragmatiskt resonemanget (pragmatic reasoning) tar du hänsyn 
till beprövad erfarenhet och det som gäller för yrkets etiska kod och socialstyrelsens kompetenskrav. I 
det etiska resonemanget (etical reasoning) ska du tillförsäkra dig om att du identifierat etiska 
dilemman och värderat de enligt de principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa 
(Collste, 2010). 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). 

 
Referenslitteratur:  
Unsworth, C. (2011). The Evolving theory of clinicl reasoning. In E. A. S. Duncan, (red.). Foundations 
for practice in occupational therapy. (5. ed.). Edinburgh : Churchill Livingstone. 
 
Boyt Schell, B. A. (2014). Professional Reasoning in Practice. In H.S. Willard, & B.A.B. Schell, 
(red.).  Willard & Spackman's occupational therapy. (12. ed., international ed.) Philadelphia: Wolters 
Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Trickey-Rokenbrod. D. (2017). Occupational Therapy in Action. A library of cases studies. 
Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
 
 Dokumentation 

 
Legitimerad yrkesutövare har skyldighet att föra patientjournal när de arbetar med vård, undersökning 
och behandling av patienter inom hälso- och sjukvården. Kravet om dokumentation är ett led i att 
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tillgodose säkerheten i klientens vård. Patientjournalen /klientdokumentationen är även avsedd att vara 
ett stöd för och underlätta kommunikationen mellan de personer som ansvarar för patientens vård och 
rehabilitering. Utöver Patientdatalagen finns det föreskrifter om informationsöverföring och 
samordning av vård och rehabilitering som arbetsterapeuter skall följa. Journalhandlingen kan också 
användas av Socialstyrelsen / IVO eller annan tillsyningsmyndighet för att granska ditt 
arbetsterapeutiska arbete, t ex om ditt arbete baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, om det 
finns en logisk och kommunikativ precision i de interventioner som du dokumenterat. 
 
Litteratur: 
Jacobson, D. (2019) Juridik för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuters publikationer 
 
Referenslitteratur:  
SFS 2008:355 Patientdatalagen (hämtad 2019-06-26)  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355 
 
SFS 2008:360 Patientdataförordningen (hämtad 2019-06-26)  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdataforordning-2008360_sfs-2008-360 
 
HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården. (hämtad 2019-06-26) 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-
allmanna-rad/2016-4-44.pdf 
 
HSLF-FS 2017:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalförning 
och behandling av personupppgifter i hälso- och sjukvården. (hämtad 2019-06-26)  
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-
allmanna-rad/2017-3-32.pdf 
 
SFS 2009:400 Offentlighet och sekretesslag. (hämtad 2019-06-26)  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--
och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 
 
Vårdhandboken. Patientjournal. (hämtad 2019-06-26)  https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-
ansvar/ansvar-och-regelverk/dokumentation/patientjournal/ 
 
SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS  
(hämtad 2019-06-26)  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-19.pdf 
 
HSLF-FS 2018:24 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS  
(hämtad 2019-06-26)  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-6-11.pdf 
 
 
 Beakta forskningsfronten 

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
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdataforordning-2008360_sfs-2008-360
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdataforordning-2008360_sfs-2008-360
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-4-44.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-4-44.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-3-32.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-3-32.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/dokumentation/patientjournal/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/dokumentation/patientjournal/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-6-11.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2018-6-11.pdf
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Arbetsterapeutiska interventioner ska vila på vetenskaplig grund. Det är viktigt att du informerar dig 
om aktuell forskning inom det område där du arbetar, om evidens för olika åtgärder och om 
övergripande rekommendationer t ex SBU. Du har skyldighet att informera klienten om evidens för 
olika åtgärder som grund för klienters delaktivhet i sin rehabilitering. Du bör söka aktuell forskning 
om ditt arbete i bibliotekets databaser, om det finns forskning som stödjer interventioner som du 
planerar. 
 
 
 Beakta lagar och föreskrifter 

 
Under utbildningen har du fått kunskaper om lagar och förordningar som styr ditt 
arbetsterapeutiska arbet. Kontrollera att du följer det lagarna föreskriver som gäller för 
verksamheten på din VFU-plats. 
-SFS 2017:30 Hälso och sjukvpårdslagen 
-SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 
-SFS 2001:453 Socilatjänstlagen 
m fl 
 
Litteratur: 
Jacobson., D. (2019) Juridik för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuters publikationer. 
 
Referenslitteratur:  
Sök aktuell lagstiftning på 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ 
 
Sök aktuella Föreskrifter och allmänna råd på 
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/ 
 
World Health Organisation [WHO]. (2002). Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). www.socialstyrelsen.se 
 
 

   Kliniskt / Professionellt 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 Etisk kod för arbetsterapeutere  (S. A, 2018). 

  
I tidigare VFU-kurs A0035H fokuserade du på att utveckla ditt terapeutiska förhållningsätt. I denna 
kurs ska du fortsätta din utveckling av ditt terapeutiska förhållningssätt genom att fortsatt skapa tillit 
hos klienten, utveckla din empati samt dina personliga förmågor i det arbetsterapeutiska arbetet. För 
att få stöd för ditt förhållningssätt kan du även utgå från ett klientcentrerat arbetssätt och 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/
http://www.socialstyrelsen.se/
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”Therapeutic rapport” (Tickle-Degnen, L. (2008) Therapeutic rapport. In Occupational Therapy for 
Physical dysfunction 2008 (s. 402-419). New York: Lippincott. Du ska utveckla ditt professionella 
förhållningssätt så att du identifieras som arbetsterapeut och samarbetar väl med dina kollegor 
samtidigt som du ska arbeta så att du främjar klientens möjligheter att vara delaktig i sin 
rehabilitering. 
 

Referenslitteratur 
Duncan, E.A.S. (red.) (2012). Foundations for practice in occupational therapy. (5. ed.). Edinburgh : 
Churchill Livingstone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Andra professioners verksamhet och ansvarsområde 
 
Det finns många olika samarbetspartners/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och 
privat verksamhet. Sedan tidigare avsnitt om interprofessionella lärande har du skaffat dig kunskaper 
om en del professioners ansvarsområde. I kurs A0035H har du arbetat med intervjuer med andra 
professioner inom och i denna kurs ska du vidareutveckla dessa kunskaper. I denna kurs ska du 
fortsätta utveckla ditt interprofessionella lärande genom att fortsätta att intervjua olika 
samarbetspartners om målsättningen med deras profession samt deras ansvar och dagliga 
arbetsuppgifter. Reflektera även över om olika professionernas olika utgångspunkter påverkar 
samarbetet och förmågan till kommunikarion för klienternas bästa. Använd länkarna nedan för att 
förbereda lite frågor till samtalen.  
http://www.codex.vr.se/etik9.shtml 
 
Skriv ned din nyvunna kunskap i din reflektionsbok.    
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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 successivt fördjupas under VFU-kurserna samt hur väl du 
uppnår 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. Inför mitt- 
och slutbedömningen ska du, för vart och ett av kursmålen, 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 väl du nått 
kursmålen.  
 
Din slutliga konklusion ska du spara in i Canvasrummet Studieuppgift 1 Reflektionsboken  
senast dagen innan din Slutbedömning. Ansvarig lärare ska ha tillgång till den innan 
Slutbedömning. Din konklusion är underlag för Slutbedömningen. 

 
 

Studieuppgift 2: Etiskt dilemma 
 
 

Syftet med uppgiften är att du ska utveckla din förmåga att föra etiska resonemang samt öka din 
medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder kan påverkar de beslut du tar i ditt 
arbete. 

 
Studieuppgiften består av en individuell reflektion, ett seminarium med minst två kurskamrater, samt 
en avslutande lärandereflektion.  
 
Individuell reflektion 
Välj en situation: För att genomföra uppgiften ska du välja en situation som medfört ett etiskt 
dilemma/problem under dina verksamhetsförlagda studier. Om du har svårt att identifiera en 
situation så kan du diskutera olika situationer med din handledare. 

 
Genomför en etisk värdering: Det etiska dilemmat/problemet ska analyseras och värderas enligt den 
struktur ni lärt i kurs A0033H som baserat på litteraturen Collste (2010). Utgå från kapitel 1 för att 
beskriva och strukturera dilemmat. I steg 6 i analysen ska du genomföra värderingen utifrån de 
principer som redovisas i kapitel 6 (samt vid behov kapitel 4).  
 
Du genomför din reflektion utifrån strukturen i litteraturen. Dina resonemang och slutsatser 
diskuterar du sedan i ett seminarium med minst två kurskamerater utifrån punkterna nedan. 
 
- Problemformulering: Beskriv problemet. 
- Information: Vilken information krävs för att ta ställning till problemet? 
- Alternativställande: Vilka är handlingsalternativen? 
- Konsekvens- och handlingsbedömning: Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativen 
och/eller vilken typ av handling står ni inför? 
- Sannolikhetsbedömning: Vilken är sannolikheten för att de olika konsekvenserna ska inträffa? 
- Värderingar: Hur värderar du de olika möjliga konsekvenserna och handlingstyperna? 
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Här ska du resonera utifrån principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa. 
- Beslut: Vilket handlingsalternativ bör du välja? 
 

Seminarium 
När du genomfört din individuella reflektion så ska kontaktar du minst två kurskamrater för att 
gemensamt genomföra ett seminarium kring era resonemang. Vid seminariet ska du göra en 
presentation av hur du genomfört dtt systematiska etiska resonemang med de handleingsalternativt du 
övervägt samt de beslut du fattat. Efter respektive presentation diskuterar ni gemensamt respektive 
resonemang och förlaget till lösning.  
 
Lärandereflektion 
Reflektera kring vikten av att genomföra analys och värdering av etiska dilemman samt hur du har 
utvecklat din förmåga i att föra etiska resonemang. Reflektera även över om du ökat din medvetenhet 
om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar beslut du fattar i ditt arbetsterapeutiska arbete. 
Skriva en kort självvärderande personlig reflektion över vad du lärt dig av att genomföra ett 
strukturerat etiskt resonemang baserat på en verklig situation. 
 
Reflektionen lämnas in i Canvasrummet Studieuppgift 2 Etisk dilemma 
senast sista kursdagen. 
 
Litteratur: 
Collste, G. (2019). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. 
Referenslitteratur: 
Doherty, R. F. (2014). Ethical practice. In Occupational Therapy Willard och Spackman`s 
Occupational Therapy 2014 (s. 413-424).  
 
 

EXAMINATIONER  

Examination 1. Genomförande av arbetsterapeutiska yrkesuppgifter 

Syftet med examinationen är att du ska öva dig i att bedöma din yrkeskompetens genom att värdera 
din måluppfyllelse för kursen samt att genom Mitt- och Slutbedömningen med BAY få förståelse för 
hur din yrkeskompetens utvecklas mot kursens mål genom ditt arbete med arbetsterapeutens 
yrkesuppgifter.  

Examinationen baseras på tre delar; a) Självärdering av måluppfyllelse, b) Bedömning med 
Bedömningsformulär för arbetsterpeutens yrkeskompetens (BAY), samt c) ett Klientfallet. Kompetensen 
utvecklas kontinuerligt under kursen varför bedömningen görs kontinuerligt vid Mittbedömning och 
Slutbedömning. 
 
Vid förberedelsen för Mitt- och Slut-bedömningen bör du skriva ett manus för att få med ditt planerade 
innehåll inom utsatt tidsram, glöm inte att det ska finnas tid för frågor. Manuset är ditt (studentens) 
privata handling och ska inte granskas av handledare eller lärare. Både handledaren och läraren deltar 
både vid Mitt- och Slutbedömningens Trepartssamtal. 
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1a. Självärdering av måluppfyllelse  
 
Kursmålen leder studentens lärande och studenten ska göra en självbedömning av sin måluppfyllelse i 
relation till kursens mål inför Mitt- och Slutbedömningarna. Baserat på sina erfarenheter och de 
anteckningar som studenten gjort i sin reflektionsbok så ska hen värdera sin kompetens för respektive 
kursmål (se Studieuppgift 1). Studenten ska värdera hur väl hen utvecklat sin förmåga samt ge konkreta 
exemplel från praktiskta situationer. Bedömningen i BAY exemplifierar studentens kompetenser i 
yrkeshndlingar som kan relaterat till de olika kursmålen. 
 
1b. Bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterpeutens yrkeskompetens (BAY) 
 
Bedömning med BAY genomförs inför Mitt- och Slutbedömning av både handledare och student först 
separat och sedani i en gemensam diskussion.  
Inför Mittbedömningen och Slutbedömningen ska studenten och handledare, var för sig, göra en 
bedömning med BAY av studentens arbetsterapeutiska yrkeskompetens baserat på hur väl 
yrkeshandlingar utförts. Studenten och handledaren genomför bedömningen var för sig och samtalar 
därefter gemensamt om respektive bedömningar och exemplifierar med konkreta situationer från det 
dagliga arbetet som varit underlag för bedömningen. Tillväggagångsättet och bedömningsskalan finns 
beskrivet på bedömningsformuläret BAY. 
 
Studentens och handledarens respektive bedömningar markeras inför Mitt- och Slutbedömningen på 
Sammanställningsblankett Mittbedömning respektive Sammanställningsblankett Slutbedömning och 
sparas ned i Canvasrummet senast dagen innan trepartsbedömningen med läraren.  
Examination 1. BAY Sammanställningsblankett Mittbedömning 

Examination 1. BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning  
OBS Orginalet av Sammanställningsblankett Slutbedömning ska skrivas under och skickas med post 
till examinator enligt anvisningarna i formuläret tillsammans med ifylld Bilaga 8 Handledarens 
Slutbedömning av studentens måluppfyllelse i kursen. 

1c. Klientfall 

Syftet med denna del i examinationen är att studenten ska visa att hen har grundläggande kompetens 
för att arbeta med samtliga delar/steg i arbetsterapeiprocessen samt redovisa sitt professionella 
resonemang som grund för beslut. 
 
Efter Mittbedömningen väljer handledaren ut en klient för att vara studentens examensklient. 
Studenten får en remiss och planerar och genomför därefter utredning, åtgärder och utvärdering enligt 
en vald arbetsterapiprocess. Studenten ska använda och utveckla sina kliniska färdigheter baserat på 
förda kliniska resonemang. Studenten ska stimuleras att arbeta självständigt men ska kontinuerligt 
rapportera till ansvarig handledren/arbetsterapeut både avseende planerat och genomförda åtgärder. 
Efter genomfört arbete ska studenten presentera och diskutera sitt klientfall vid ett kollegialt samtal 
med en grupp arbetsterapeuter. Samtalet ska genomföras innan Slutbedömningen med läraren. 
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Val av examinationsklient 
Handledaren väljer i samråd med läraren ut en examinationsklient. Examinationsklienten 
ska representera en vanligt förekommande klientgrupp inom verksamheten. Klienten ska väljas så att 
handledaren har goda kunskaper om bedömning, åtgärder och utvärdering av 
arbetsterapiinterventioner för klientgruppen. 

 
Genomförande 
Studenten ska tilldelas examensklienten efter Mittbedömningen. Åtgärderna bör pågå under flera 
veckor så att studenten har goda möjligheter att planera, genomföra och utvärdera klientens 
rehabilitering. Studenten ska även ha god tid för att reflektera över sitt kliniska resonemang och 
vid behov förändra den ursprungliga planeringen för åtgärderna. Studenten ska arbeta 
självständigt med klienten men har kontinuerlig rapporteringsskyldighet till sin handledare så att 
inga oegentliga eller oetiska åtgärder vidtas. Parallellt med arbetet med examensklienten ska 
studenten även arbeta med andra klienter under handledning. 

 

Arbetet med examensklienten ska genomföras enligt en arbetsterapiprocess som studenten väljer. 
Åtgärderna ska förankras i vetenskap och beprövad erfarenhet och följa de rutiner som finns vid 
arbetsterapienheten. Studenten ska välja och tillämpa relevanta instrument, metoder och strategier 
vid genomförande av åtgärderna och studenten ska kunna beskriva och förklara dessa. Åtgärderna 
ska vid behov inkludera kontakter med närstående och kommuniceras med övriga berörda 
professioner. Studenten ska värdera de planerade åtgärderna genom att föra ett kliniskt resonemang 
för de olika delarna i arbetsterapiprocessen/åtgärder för klienten. 

 
Huvudsakligen ska studenten arbeta med att: 

• Identifiera aktivitetsförmåga och förutsättningar i miljön som påverkar klientens 
aktivitetsutförande. 

• Formulera relevanta mål för att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt 
aktivitetsförmåga hos klienten. 

• Planera och genomföra åtgärder för att på ett effektivt sätt nå uppsatta mål. 
• Utvärdera resultatet av genomförda åtgärder med valda metoder. 

 
Kollegialt samtal på arbetsplatsen - presentation av klientfallet 
 
Presentationen av examinationsklienten görs i två steg,  
a) först för kollegor på arbetsplatsen och därefter b) vid Slutbedömningen - trepartsamtalet.  
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. Under presentationen ska du 
även diskutera dina teoretiska utgångspunkter för klientfallet samt motivera och diskutera ditt 
kliniska resonemang.  
Du ska förbereda sig väl med manus för att vara tydlig och strukturerad vid presentationerna. Om 
det behövs så kan du använda PowePoint för att förtydliga för åhörarna. Det är bra att nyttja 
möjligheten att diskutera klientfallets innehåll och dina beslut med kollegorna. Troligen kommer 
denna presentation att ta något längre tid än presentationen vid Slutbedömningens trepartssamtal. 
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b) Inför presentationen vid Slutbedömningen ska du reflektera över dina erfarenheter från det 
kollegiala samtalet. Du ska presentera innehållet i klientfallet enligt de steg som anges i den valda 
arbetsterapiprocessen. Beskriv kortfattat ditt arbete, ditt kliniska resonemang samt vad du kommit 
fram till. Var noga med att välja dina begrepp i presentationen så att de tydligt anknyter till de moeller 
och den vetenskap du utgått från i ditt arbete.   
 
Bedömning av klientfallet 

Ditt arbete med klientfallet bedöms både utifrån genomförande och innehåll. Genomförandet ska 
bedömas utifrån studentens interaktion med klienten samt hur studenten följt de olika stegen i den 
valda arbetsterapiprocessen. Innehållet bedöms utifrån kvaliteten i det genomförda arbetet och ska 
utgå från den bedömningsskala som anges i bedömningsinstrumentet BAY i VFU-kurs A0041H 
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. 

 
BEDÖMNINGSSAMTAL / TREPARTSAMTAL,  
 
MITTBEDÖMNING  
 
Innan Mittbedömningen så ska studenten ha fått feedback från handledaren på sitt introduktionsbrev. 
Introduktionsbrevet ska träna studenten i att skriva personliga brev inför att söka egen tjänst efter 
arbetsterapeutexamen. Hur uppfattar handledaren introduktionsbrevet? Beskrivningen av 
yrkeskompetensen? Beskrivningen av personen och personliga egenskaper och resurser? Hur kan 
förmågan att skriva personliga brev utvecklas? 

Vid Mittbedömningen deltar studenten, handledare och ansvarig lärare. Mittbedömning görs som ett 
trepartsamtal via telefon eller med videokonferensprogrammet zoom och tar ca 1 timme. Mediet är 
vanligen högtalartelefon men annat kan beslutas i samråd mellan handledare och lärare. 
Studenten är ansvarig för att planera och leda Mittbedömningens samt att se till att angivet innehåll 
avhandlas under de givna tidsramarna.  
 
Mittbedömningen har tre delar som anges nedan. Handledaren och läraren ställer frågor och 
kommenterar efter varje del. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före eller 
efter examinationen. 

  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 vara informativ för att beskriva verksamhetens innehåll till en 
klient, en anhörig, till en kollega eller en ansvarig politiker. 
 
  Självvärdering av måluppfyllelse och yrkeskompetens enligt BAY (ca 20 minuter) 
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I denna del av Mittbedömningen ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till 
kursens mål (Studieuppgift 1, Examination 1a). Beskriv dina styrkor och utvecklingsområden. 
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. Då du beskriver din måluppfyllelse kan du även exemplifiera med 
de bedömningar du och din handledare gjort med BAY Sammanställningsblankett Mittbedömning 
och ge konkreta exempel på ditt arbete. 
Under beskrivningen av din måluppfyllelse ska du även kunna motivera och exemplifiera kliniska 
resonemang du använt under arbetsprocessen (vg se bil 5). Tänk även på att vara tydlig med att 
reflektera kring ditt förhållningssätt samt din förmåga till samarbete.  
 

  Sammanfattande Mittbedömning. (ca 5 min) 
 

Avslutningsvis ger handledare och läraren sin sammanfattande bedömning av din uppnådda 
yrkeskompetens samt hur du bör planera och arbeta för att uppnå kursmålen vid kursens slut. 
Handledaren ska tydligt ge sin bedömning av din måluppfyllelse under kursen.  Utifrån din 
måluppfyllelse och din den bedömning som ni gjort 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. 

Risk för underkännande. Om handledaren anser att det finns risk för underkännande så är 
handledaren skyldig att omedelbart informera ansvarig lärare eller kursansavig lärare. 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, se sid 7.  

 
SLUTBEDÖMNING  
 
Vid Slutbedömningen deltar studenten, handledare och ansvarig lärare.  Slutbedömning görs under 
ett trepartsamtal via telefon eller via videokonferensprogrammet zoom och tar ca 1 timme. Mediet 
bestäms av studenten i samråd med handledare och lärare. Studenten är ansvarig för att planera och 
leda Slutbedömningens samt att se till att angivet innehåll avhandlas under de givna tidsramarna.  
 
Slutbedömningen har tre delar som anges nedan. Handledaren och läraren ställer frågor och 
kommenterar efter vardera del. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före 
eller efter examinationen. 
 
  Självvärdering av måluppfyllelse och yrkeskompetens enligt BAY (ca 20 min) 
 

I denna del av Slutbedömningen ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till 
kursens mål. Beskriv och värdera hur du uppnått respektive kursmål samt hur du arbetat för att 
uppnå målen. Utgå från dina erfarenheter, din reflektionsbok och de konklusioner du gjort i 
Studieuppgift 1 samt den utveckling som du haft sedan Mittbedömningen. Då du beskriver din 
måluppfyllelse kan du även hänvisa till BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning och 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).  
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Du ska även värdera ditt terapeutiska förhållningssätt och din förmåga till teamsamverkan.  

 
  Rapportering av Examensklient (ca 30 min) 
 

I denna del ska du 
• Presentera kort klientfallet utifrån den arbetsterapiprocess du valt för ditt arbete.   

Presentationen ska beskrivinnehållet i patientfaller, avidentifierad väsentlig information som 
ger förståelse för klientens utveckling.   

• Beskriv ditt kliniska /professionella resonemang för klientfallet under 
arbetsterapiprocessens olika delar.  

• Hur överensstämmer eller avviker valda interventioner från det som finns beskrivet inom 
forskningen och i litteraturen. Finns det evidens att tillgå för arbetet? Du ska kunna 
referera till någon vetenskaplig artikel som ger stöd för ditt arbetssätt. 
 

Handledaren och läraren ställer frågor utifrån presentationen och ger kommentarer. 
 

 Sammanfattande slutbedömning. (ca 10 min) 
 

Avslutningsvis ger handledare och läraren sin sammanfattande bedömning av din uppnådda 
yrkeskompetens i förhållande till kursens mål. 
OBS Handledarens slutbedömning är betygsgrundande och handledarens slutbedömning av 
studentens yrkeskompetens på ”Sammanställningsblankett Slutbedömning” samt den ifyllda 
blanketten ”Handledarens bedömning av studentens måluppfyllelse i kursen” Bilaga 8 ska skickas 
med post till examinator på angiven adress. 
 
Läraren bedömer studieuppgifter samt ger betyg på examinationer. 

 
 

Examination 2. Dokumentation 

Syftet med examinationen är att du ska inhämta kunskap om och färdigheter i dokumentera 
arbetsterapeutiska åtgärder för klienter samt tillämpa regelverk som styr dessa inom olika 
arbetsterapeutiska verksamheter. 

 
Examination 2 genomförs som två delar a) en inlämningsuppgift och b) ett seminarium. 
För att genomföra examinationen ska du välja dokumentationen för någon av dina klienter eller en 
klientdokumentation som förts av annan personal inom verksamheten.   
 
Examination 2a. Inlämningsuppgift, Granskning av klientdokumentation 

I denna examination ska du granska och analysera en klientens arbetsterapijournal /dokumentation 
utifrån de lagar och anvisningar som gäller för klientdokumentation i verksamheten. 
Skriv ner resultatet av analysen.  
Inled med att konstatera hur väl den valda journal som helhet motsvarade eller avvek från 
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kraven som anges i lag, förordning och övriga styrdokument. Därefter ska du ge exempel på 
formuleringar (avidentifierade) som illustrerar fynden i din analys. Avsluta med att reflektera 
över hur du kan utveckla din förmåga att till klientdokumentation inför kommande VFU-kurs 
och för din kommande yrkesverksamhet. Inlämningsuppgiften ska ha referenser i text till den 
källor som du hänvisar till i din analys samt referenslista. 

 
Uppgiften får maximalt omfatta två A4-sidor exklusive försättsblad och inkluderande 
referenslitteratur. Uppgiften ska lämnas i inlämningsmappen Examination 1a Granskning av 
klientdokumentation senast veckan före seminariet (2b). 
 
 
Examination 2b. Seminarium: Klientdokumentation 

Seminariet ska öka din nationella överblick samt förståelse för hur olika strukturer för 
sammanhållen journalförning använts. I seminariet ska du ta utgångspunkt i dina kunskaper om ICF 
[Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder] (WHO, 2002).  
-Under seminariet förväntas du kunna redogöra för din analys samt de lagar, föreskrifter och övriga 
styrdokument som gäller för din dokumentationsskyldighet på VFU- platsen samt hur de influerat din 
granskning av dokumentationen. 

Diskussionspunkter vid seminariet: 
-Du ska mycket kortfattat och sakligt kunna presentera resultatet av din analys och ge exempel på 
formuleringar från texten samt relatera och jämföra dina fynd med de fynd som gjorts av dina 
kurskamrater. 
-Vilka likheter och skillnader kan identifieras mellan journalstrukturer / digitala 
journalförningsprogrammen och de anvisningar som finns för klientdokumentation inom olika 
verksamhetsområden? 
-En sammanhållen journalförning präglas vanligen av strukturen i ICF. Har strukturen för ICF 
påverkat olika journalstrukturer och klientdokumentationer? 

 
Seminariet är ett examinationstillfälle och leds av en lärare. Seminariet genomförs i zoom vecka 42. 
Grupper och tider meddelas i kursrummet i Canvasrummet. 
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INFÖR KURSSTART 

 
Information om arbetsterapeutprogrammets VFU finns på hemsidan  
http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU.  
På hemsidan finns det information om: Kort info om programmets VFU-kurser och 
behörighetskrav. Nederst på sidan kan du gå vidare med tre olika val. Välj ”Steg för steg – 
Anmälan VFU-plats” för information om VFU-platser inom Norrbotten och andra 
avtalsområden samt inom vilka områden utbildningen saknar avtal. Du får även information om 
hur du ska arbeta för att söka en VFU-plats och skicka in kontaktinformation. Välj ”Viktig 
information inför VFU” för att få specifik information om vad som gäller för din VFU-period. 
Du kan även välja ”Läs mera om arbetsterapeutprogrammet”. 
 

Arbetsformer 
För att uppnå kursens mål ska du använda de arbetsformer du och handledaren 
bedömer lämpliga. Auskultationer, färdighetsträning av arbetsterapeutiska 
åtgärder, studiebesök, litteraturstudier samt arbete med skriftliga uppgifter kan 
vara lämpliga former för ditt lärande. 

 
Arbetsmiljöansvar 

Arbetsmiljöansvaret på VFU-platsen ligger vanligen hos den som har chefsansvaret 
för verksamheten. Om du har problem med relationer till medarbetare på VFU-
platsen ska du primärt vända dig till din lärare/kursansvarig eller till din handledare 
så får vi gemensamt diskutera problemet.  

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

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

  Försäkringar 
Under VFU gäller LTUs försäkringar för studenter enl det som anges på hemsidan 
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-
Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-
Praktik/Vardutbildningar/Studentforsakring 

Introduktionsbrev och kontakt med arbetsterapiavdelningen 
Du kontaktar själv VFU-platsen för att komma överens om ankomsttid VFU- kursens 
första dag. Kontaktinfo finns på placeringslistan. 
Innan kursstart ska du skicka ett introduktionsbrev med en professionell presentation 
av dig själv till din VFU-handledare. Introduktionsbrevet bör ha ett innehåll enligt 
punkterna nedan. Introduktionsbrevet ska förbereda dig för att skriva personligt brev 
då du senare kommer att söka tjänst eller vikariat. Ett förslag till hur du kan ställa 
upp ditt brev finns i kurens canvasrum. 
 
- Korrekt dokumethuvud. Du ska ange personnummer så att handledaren kan 
registrera dig och skapa loggin. 

http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar/Studentforsakring
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar/Studentforsakring
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar/Studentforsakring
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- Rubrik som tydligt anger ärendet (kurskod, kursnamn och VFU-period) 
- Kort presentation med anknytning till kursens syfte/målsättning  
- Beskrivning av dina arbetsterapeutiska kunskaper, färdigheter och     erfarenheter 
från tidigare VFU-kurser  
- Förväntningar på kursen och arbetsterapiavdelningen. 
- Allmän beskrivning av din kompetens och tidigare relevant arbetslivserfarenhet, ev 
examina och utbildningar 
- Personlig presentation relevant för VFU, övriga förväntningar å kursen.  
- Avsluta med korrekta kontaktuppgifter för mail och mobil. 
 
En kopia av introduktionsbrevet sparas i inlämningsmappen 
Introduktionsbrev i canvas, senast den andra kursveckan. 

 
Yrkessamtal 

Syftet med yrkessamtalet är att den ska underlätta din integration av teoretiska och 
praktiska kunskaper samt att du ska få ett nationellt perspektiv på arbetsterapeutisk 
verksamhet inom olika nivåer i vårdkedjan. På yrkessamtalet kan du ta upp frågor 
som uppkommit under de verksamhetsförlagda studierna och som du anser viktiga att 
diskutera. Diskussionen ska ni också stödja varandras inlärning. Yrkessamtalet 
genomförs i mindre grupper och du deltar vid ett tillfälle enligt gruppindelningen 
som du hittar i fronter. Varje tillfälle omfattar 2 lektioner/ 1 pass och genomförs 
under VFU-kursens första del i zoom. 
Det är viktigt att du är väl förberedd inför yrkessamtalet. Gruppdeltagarna ansvarar 
själva för innehållet i yrkessamtalet. Gruppsmedlemmarna ska vara varandras stöd 
och diskussionspartners under inlärningsprocessen. Lärarens uppgift är att lyssna till 
ert resonemang samt ställa frågor som leder er inlärningsprocess vidare. Lärarens 
funktion är inte att undervisa och fungera som kunskapsförmedlare. Yrkessamtalen 
kan även föras i diskussionsforumen i kurseens canvasrum.  

 
Reflektionsboken 

Då du startade din arbetsterapeututbildning så fick du en reflektionsbok där du 
uppmanades att kontinuerligt dokumentera dina reflektioner över din 
kompetensutveckling. Reflektionsboken är ett viktigt verktyg för att följa din 
kunskapsutveckling under VFU-kursen. Vid varje dags slut uppmanar vi dig att 
skriva ner dina reflektioner kring ditt arbete med olika yrkesuppgifter samt kring hur 
du samverkat med dina medarbetare. Dina anteckningar ska du använda vid kursens 
slut för att konkludera ditt lärande. Genom att studera dina reflektionsanteckningar så 
kan du också få ökad förståelse för din egen lärprocess under hela utbildningen. 

 
Resor och bidrag  

Läs mer på länken https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-
VFU/Vardutbildningar/VFU-regler-och-rutiner 
 

 Studiefart När du planerar din arbetstid ska du prioritera arbete med klienterna. Ditt arbete på 
VFU-platsen ska omfatta 35 timmar / vecka och du ska använda 5 timmar per vecka 
för kursens uppgifter. Du och din handledare kommer överens om hur din arbetstid ska 
planeras. 
Kursen genomförs som helfartsstudier för 15 hp, vilket motsvarar 10 veckors  
studier. Då kursen är förlagd till en läsperiod som omfattar nio veckor innebär det 
att ytterligare en veckas arbete ska fördelas ut under läsperioden för att studenten 

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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ska uppnå 15hp studietid. 
 
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. 

 
Vaccinationsskydd 
  Du bör informera dig om ditt eget vaccinationsskydd inför dina erksamhetsförlagd
  studier inom hälso- och sjukvård. Du måste själv ta reda på vilka rutiner för  
  vaccinationsskydd som gäller på din VFU-plats. Du kan läsa mer på länken  
  http://www.ltu.se/hlv/d774/d779/1.36933 

 
VFU-placeringar 

Rekrytering av VFU-platser sker enligt anvisningar på 
arbetsterapeutprogrammets hemsida ”Steg för steg – Anmälan VFU-plats”. 
För att du ska utveckla din kompetens och främja din personliga karriärutveckling så 
har arbetsterapeutprogrammet rutinen att studenterna själva får planera sina VFU-
platser så långt detta är möjligt. VFU-platser inom Norrbottens läns landsting samt 
inom Norrbotten kommuner finns förtecknade på bruttolistor, enligt avtal. Dessa 
platsantal gäller terminsvis och ska tillgodose det behov som finns för samtliga tre 
VFU-kurser under terminen. Detta kan innebära att du inte kan få ditt 
förstahandsalternativ utan måste diskutera med dina kurskamrater om vilka 
prioriteringar som ska gälla för fördelningen av tillgängliga platser. Vid dessa 
diskussioner ska individuella hänsyn tillämpas som gäller för en god arbetsprocess. 
Om du har särskilda skäl kan du ansöka om Förtur till VFU-placeringar i Norrbotten 
enligt anvisningar på VFU-hemsidan under ”Viktig information inför VFU”. VFU- 
plats utanför Norrbottens län innebär vanligen att studenten själv har ett större ansvar 
i rekryteringsprocessen. VFU-platser inom NLL visas i KLIPP. 

 
Yrkeschatta  I diskussionsrummen i Canvas kan du ge tips och konsultera dina studentkollegor  
  inom olika verksamhetsområden. 
  

http://www.ltu.se/hlv/d774/d779/1.36933
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REKOMMENDERAD HANDLEDARSTRUKTUR  

Inom Norrbottens läns landsting tillämpas en struktur för handledning som 
beskriver studentens, handledarens, huvudhandledarens och den kliniska 
adjunktens ansvar under VFU-kursen. Dokumentet med Handledarstrukturen 
finns tillgänglig i VFU mappen i Arbetsterapeutprogrammets anslagstavla i fronter 
samt på programmets VFU-hemsida. Ytterligare information om 
Handledningsprocessen finns beskriven i dokumentet ”Guide för 
verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet LTU”, sid 7-9. 
Handledningsprocessen. 

Din handledare är din fasta punkt och ditt stöd i kompetensutvecklingen mot en 
professionell yrkesroll. Handledaren är ansvarig för att din VFU utbildning ger 
förutsättningar för att du ska uppnå kursens mål. 
Varje vecka ska du och handledaren genomföra veckoplaneringar som skapar 
förutsättningar för din kompetensutveckling och för utveckling av självständighet i 
arbetsterapeutens yrkesuppgifter. Planeringen ska genomföras så att du tränas i 
arbetsterapeutiska yrkesuppgifter och så att du uppfyller kursens mål. Veckoplanering 
ska även innehålla en fast tid för handledningssamtal där du tillsammans med din 
handledare värderar och reflekterar kring ditt lärande i olika yrkesuppgifter, hur du 
samverkat med dina medarbetare samt över din personliga utveckling för yrket. 
Du ska även få handledning före, under och efter att du genomfört yrkesuppgifter. 
Handledningen kan ge mer eller mindre stöd beroende av ditt inlärningsbehov. Första 
gången du ska utföra en arbetsuppgift kan handledaren arbeta med att visa, förklara 
och beskriva och när din färdighet för yrkesuppgiften har utvecklats arbetar 
handledaren mer coachande och stödjande samt slutligen med delegation av 
uppgifter. Denna handledning bör ges kontinuerligt under veckan då behov finns. 

Handledarstrukturen 
Formellt är din handledare är en legitimerad arbetsterapeut, utsedd av sin chef, och 
som undervisar, vägleder och bedömer dina yrkeskunskaper under lärprocesser till 
att uppnå kursens mål. Handledaren skall ha yrkeserfarenhet, bör ha kandidatnivå 
och handledarutbildning eller motsvarande och god pedagogisk förmåga. 

 
Huvudhandledare är en legitimerad arbetsterapeut, utsedd av berörd chef, som har 
ansvar för planering och samordning av mottagande och undervisning i VF. 
Huvudhandledaren samarbetar med handledare och är delaktig i bedömning av 
studenten. Huvudhandledarens ansvar, är liksom övriga handledares, att handleda, 
vägleda samt stödja den studerande. Handledaren ska ha yrkeserfarenhet, kandidatnivå 
och helst magisterexamen samt handledarutbildning eller motsvarande och ha god 
pedagogisk förmåga. Huvudhandledare bör ingå i ett nätverk tillsammans med andra 
huvudhandledare och klinisk adjunkt för att utveckla funktionen.  

 
 

Klinisk adjunkt är en legitimerad yrkesutövare som innehar ett tidsbegränsat uppdrag 
samfinansierat med universitetet. Den kliniska adjunkten ansvarar för att utveckla den 
verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet och utgör en förbindelselänk mellan 
verksamhet och universitet. Klinisk adjunkt ska ha yrkeserfarenhet, lägst 
magisterexamen i huvudämnet och erfarenhet av pedagogiskt arbete.
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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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Modell för åtgärdsprocessen i arbetsterapi 

Bilaga 2 

 

 
 
 
 
 

 
 
Källa: Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. A Model 
for Planning and Implementing Top-down, Client-centered, and Occupation-based 
Interventions. Fort Collins, CO; Three Star Press. 
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          Bilaga 3a 

 

MOHO. Therapeutic Reasoning Process  

 

 

       

Källa: Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters 
Kluwer Health 
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          Bilaga 3b 

 

MOHO Theory-Driven Questions 

 

 

 

 

Källa: Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters 
Kluwer Health 
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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 som består 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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Professionellt / Kliniskt resonemang       Bilaga 5 

 

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: (s. 314-327). New York: Lippincott.



 

 

Kurs: A0041H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp Bilaga 6 
Mina delmål under VFU-kursen 

 
 

Mina lärandemål 
 

Mitt arbetssätt för att nå målen? 
 

Uppföljning av mina mål 
 Förväntningar på mig och min handledare (bör följas upp varje vecka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
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Bilaga 7 

Risk för underkännande 
  
Kurs A0041H Arbetsterapi VFU 2, 15 hp  Tidsperiod…………………….  
 
Student…………………………………  person nr. …………………….. 
 
Handledare…………………………………………………………………………….  
 
Verksamhets utbildningsplats…………………………………………………………  
 
 
Studentens svårigheter/beskrivning av situation med referens till kursmålen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planering för att studenten ska uppnå godkänt betyg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum………………..  
 
………………………………………  …………………………………. 
Student       Handledare            
  
 
………………………………………  …………………………………… 
Anavarig lärare     Examinator 
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         Bilaga 8 

Handledarens bedömning av studentens måluppfyllelse i kursen 

Kursmål för kurs A0041H: 
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 genom att kritiskt värdera och argumentera för val av 
bedömningsmetoder utifrån validitet och reliabilitet 

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

• Formulera mål samt planera arbetsterapeutiska interventioner genom att kritiskt värdera och 
argumentera för val baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet 

• Genomföra interventioner och utvärdera resultat av dessa samt vid behov föreslå fortsatta 
arbetsterapeutiska åtgärder 

• Informera, instruera och handleda klienter, närstående och/eller andra grupper 
• Dokumentera och muntligt rapportera arbetsterapeutisk åtgärder 
• Reflektera över och diskutera hur bemötande och förhållningssätt påverkar klienters och 

närståendes upplevelser av insatser inom verksamheten 
• Agera och kommunicera professionellt samt visa förmåga till samarbete med klienter, 

närstående kollegor och övrig personal 
• Värdera och diskutera etiska ställningstaganden i klientarbetet 
• Visa förmåga till att identifiera eget behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för att 

fortlöpande utveckla egen yrkeskompetens  

Studentens namn ……………………................... pers. nr. …………………... VFU period………. 

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

Min sammantagna bedömning av studentens kompetens är att:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledarens namn……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Bedömningen skickas till examinator tillsammans med Slutbedömningen i BAY 


	Risk för underkännande

