
 

Institutionen för hälsovetenskap/Department  of Health Science 
Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden 
 

TELEFON/PHONE: +46 (0)921 758 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)921 758 50 
HEMSIDA/WEBSITE: www.hv.ltu.se  

 

Luleå tekniska universitet, Avd. HLV 
Arbetsterapeutprogrammet 
20210204 

Till  
Arbetsterapiverksamheter  

– Handledande arbetsterapeuter  
 

Till handledare för arbetsterapeutstudenter i kurs  
A0035H-Arbetsterapi, Verksamhetsförlagda studier 1, 7,5hp.  

Tack för att du handleder vår student vecka 8 - 12!  
Handledarna har en mycket viktig funktion för att utveckla studenternas yrkeskunskap, 
professionella resonemang och yrkesroll. De ingående kurserna i Arbetsterapeutprogrammet 
vid Luleå tekniska universitet [LTU] hittar du i utbildningsplanen på länken nedan samt i den 
bifogade Guiden för VFU bilaga 1, http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU 

Kurs A0035H är studentens första VFU-kurs inom arbetsterapeutprogrammet på LTU.  
Kursmålen fokuserar främst på att studenten ska utveckla sin yrkeskompetens i att utreda 
aktivitetsproblem och utveckla sitt terapeutiska förhållningssätt. Studenten ska även öva sig i 
att dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder samt lära sig mer om andra yrkesgruppers 
yrkesansvar och samverkan med dessa. 

Inledningsvis bör studenten följa och observera handledarens arbete varefter studenten under 
handledning kan påbörja utredning av ”egna” klienters aktivitetsproblem. Kursen innehåller 
två Studieuppgifter som innebär reflektion över det egna lärandet samt terapeutiskt 
förhållningssätt och bemötande.  
Kursen innehåller även två examinationer. Examination 1 inkluderar bedömning av att 
studenten ska ha uppnått kursmålen samt bedömning av yrkeskompetenser för utrednig som 
bedöms med BAY ”Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens”. 
Examination 2 inkluderar bedömning av att studenten självständigt med god kvalitet kan 
genomföra utredning för en ”examensklient”. Efter genomförd kurs så ska två undertecknade 
originaldokument (Slutbedömning BAY samt Bilaga 8) skickas in till utbildningen, adressen 
finns på dokumentet. Kursen innehåll finns beskrivet i kursplanen och anvisningar för 
genomförandet finns i studiehandledningen.  
 
Ansvarig lärare kommer att kontakta dig under slutet av första kursveckan eller början av den 
andra veckan för att informera sig om studentens lärande på VFU-platsen och för att boka tid 
för slutbedömning. 

Arbetsterapeutprogrammet vid LTU är den enda arbetsterapeututbildning i Sverige som 
genomförs som distansstudier.  Studenterna arbetar enskilt och i studiegrupper från hemmet 
och genomför campusveckor på universitetscampus i Luleå.  Att läsa på distans innebär 
mycket personligt ansvar och våra studenter har god förmåga att arbeta aktivt både med 
teoretiska och praktiska kunskaper.   

http://www.hv.ltu.se/
http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/Praktik-VFU


   
 

– 2 – 
 

Det arbetsterapeutiska yrkeskunnandet tränas kontinuerligt under utbildningen och byggs upp 
i olika steg.  Du kan läsa mer om studentens kompetensutveckling, handledningsprocessen 
samt rekommenderad handledarstruktur i ”Guide för Verksamhetsförlagd utbildning 
Arbetsterapeutprogrammet LTU”.  

Med vänliga hälsningar  

Cecilia Björklund 
VFU-ansvarig 
Lektor i arbetsterapi 
Avdelning för hälsa och rehab. 
Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå tekniska universitet  
Tel. 0920 – 49 38 89 eller 070 - 650 97 44 
e-mail; cecilb@ltu.se 

 

Bilagor 
 

- Kursplan A0035H VFU II, 15hp 

Här hittar du de lärandemål som studenten ska uppnå under sin VFU-kurs 

- Studiehandledning för A0035H VFU II, 15hp 

Här tittar du Formalia för kursen; lärandemål, examinationer, studieuppgifter betygskriterier; 
Kursgenomförande: arbetsterapiprocessen, säkra interventioner, professionellt resonemang 
och förhållningssätt, andra professioners yrkesansvar, bilaga 1-8 med anknytning till 
arbetsterapiteori; rekommenderad handledningsstruktur. 

- Guide för verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet LTU 

Här hittar du hur programmet planerat lärandet i anslutning till VFU, teoretiska 
utgångspunkter för begreppet yrkeskompetens - kunskap, färdighet och värderingsförmåga, 
organisationen kring VFU-platser, stöd för din handledning i handledningsprocessen, samt 
läsårsplaneringen Arbetsterapeutprogrammet LTU. 

- BAY - Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens Yrkeskompetens i 
Verksamhetsförlagd utbildning”. 

Här hittar du stöd för att genomföra mitt- och slutbedömning av students yrkeskompetens i 
olika yrkesuppgifter. Denna bedömning ska utgöra ett stöd för att bedöma hur studenten har 
uppnått kursmålen. Yrkeskompetenserna kan inkluderas i bedömningen av kursmålen.  

 
- Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter 
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