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Till  handledare för arbetsterapeutstudenter i  kurs; 
A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagda studier I I I ,  7,5hp, 
Arbetsterapeutprogrammet, LTU.  

Tack för att du/ni handleder vår student vecka 45 - 49. Handledarna har en mycket 
viktig funktion för att utveckla studenternas yrkeskompetens, 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 

I programmets två första VFU-kurser har studenten tidigare tränat yrkeskompetens 
för att utföra arbetsuppgifter inom arbetsterapiprocessens alla delar. I denna VFU-
kurs, A0042H, arbetar studenten med att utveckla fördjupade färdighet för 
yrkeskompetens inom arbetsterapiprocessens alla delar samt med att ge förlag till 
förbättringsåtgärder inom verksamheten baserat på evidens för en vald åtgärd.  

Information om kursinnehåll och genomförande finns i kursplanen och 
studiehandledningen för kursen. Studenten ska efter en kortare introduktion i arbetet 
inom verksamheten kunna arbeta med ”egna” klienter under handledning.  
Kursen inkluderar en mittbedömning av yrkeskompetens (studenten och handledaren) 
samt seminarier och examinationer. Slutbedömning sker i realtid med studenten, 
handledaren och läraren, vanligen via högtalartelefon eller videokonf. zoom.   
Bedömning av studentens yrkeskompetens sker utifrån om studenten uppnått kursens 
mål samt med ”Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens 
(BAY) i VFU”. Studenterna har även en examination där de ska arbeta med evidens 
och verksamhetsutveckling. Resultatet av uppgiften ska presenteras för en 
personalgrupp, gärna mångprofessionell, i verksamheten. Ytterligare information om 
arbetsterapeutprogrammet LTU finns i ”Guide för bedömning med formulär för 
Bedömning av Arbetsterapeutstudentens Yrkeskompetens i verksamhetsförlagd 
utbildning”.  
 
Vi är den enda arbetsterapeututbildning i Sverige som helt valt distansstudier som 
studieform. Studenterna arbetar enskilt, i basgrupper samt deltar i ”campusveckor” i 
Luleå fyra gånger per termin. Att läsa på distans medför stort personligt ansvar för 
studierna och våra studenter har god förmåga för att arbeta aktivt och självständigt 
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både teoretiskt och praktiskt. Den arbetsterapeutiska yrkeskompetensen tränas 
kontinuerligt under utbildningen. I steg 1 genomför studenterna fältstudier och 
observationer och intervjuar arbetsterapeuter i deras yrkesuppgifter och i steg 2 
genomförs färdighetsträningar på campus och i arbetsterapeutiska verksamheter. I 
steg 3 arbetar studenten med färdighetsträning i verksamhetsförlagda studier. 

Ansvarig lärare kontaktar handledaren under slutet av första kursveckan för att boka 
tid för slutbedömning av studentens kompetens.  

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Björklund 
Kursansvarig A0041H 
VFU-ansvarig Arbetsterapeutprogrammet 
Tel 0920 – 49 38 89 
Mobil 070- 650 97 44  
e-mail: cecilb@ltu.se 
 
Avdelning för hälsa och rehabilitering 
Inst för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
 
 

 

 

Bilagor 

- Kursplan A0042H VFU III, 7,5 hp 

- Studiehandledning för A0042H VFU III, 7,5 hp 

- Guide för verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet LTU 

- Information för bedömning med ”Bedömningsformulär för 
arbetsterapeutstudenters yrkeskompetens (BAY) i VFU”. 
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