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Moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning inom valfri verksamhet, 2 veckor, Vt 2021 
 
I denna del av kursen har du möjlighet att prova på verksamheter som du är nyfiken på eller 
speciellt intresserad av. Det behöver inte vara en traditionell fysioterapeutisk verksamhet utan kan 
vara en plats där du ser möjligheter för fysioterapeuter att komma in på i framtiden.  
 
Förberedelser  
Inför den valbara perioden ska du göra upp en plan för vad du vill studera och i vilken 
verksamhet du skulle vilja göra dina studier (Bilaga 1, VFU-plan för valbar placering). Om det finns 
osäkerhet om det är en lämplig verksamhet så behöver du kontakta kursansvarig innan platsen 
sökes.  
 
Kontakta den verksamhet som du har för avseende att utföra din plan hos. Märk väl att ni inte får 
kontakta de landsting där Gunilla Hedman är den officiella kontaktvägen, d.v.s. Västerbotten, 
Jämtland, Västernorrland, Värmland, Uppsala, Västra Götaland, Halland och Gävleborg.  
 
När du har fått klartecken för din placering skickar du din plan till din kommande 
handledare/kontaktperson minst 2 veckor innan (4 veckor innan om du har en 
regionsplacering) du påbörjar din valbara placering.  
I din plan ska du besvara följande frågor kortfattat, max 1 sida (bilaga 1):  
 
1) Vilket är mitt fokus på denna VFU? Affärsidén eller en specifik frågeställning. Beskriv din 
affärsidé eller din frågeställning kortfattat.  
 
2) Vilken verksamhet är bäst för detta fokus?  
 
3) Vad är mitt mål med denna VFU? Det vill säga, det jag vill studera/lära mig mer om avseende 
affärsidén eller frågeställningen.  
 
4) Hur ska jag genomföra detta? Vilken är kontaktpersonens/handledarens roll?  
 
5) Hur ska jag utvärdera att jag nått mitt mål enligt punkt 2?  
 
6) Vad ska jag presentera på verksamheten? När? Hur? För vem/vilka?  
 
Genomförande  
Under din placering följer du den plan som du angett till handledare/kontaktperson. Du 
medverkar i verksamheten och tar själv ansvar för att du under denna period får svar på de frågor 
du har i din plan. Närvaro vid denna VFU ska motsvara 35 timmar/vecka. I slutet av dina två 
veckor gör du en presentation på verksamheten för att sammanställa dina erfarenheter under 
denna period.  
  



Examination, valbar VFU  
 
Handledarens/kontaktpersonens bedömning  
Bedömningen sker utifrån de bedömningskriterierna i bedömningsformuläret för VFU inom 
valbart område (Bilaga 2, Bedömningsformulär för VFU inom valbart område, S0079H. ).  
Detta bedömningsunderlag sänds via post, alternativt scannas in och mailas, till examinator  
Jenny Jäger 
Luleå tekniska universitet  
Avd. för hälsa och rehabilitering  
971 87 Luleå  
Jenny.jager@ltu.se 
 
 
Posterseminarium 
Avslutningsvis presenterar du din valbara VFU för dina kurskamrater vid ett posterseminarium 
den 1/6 i Zoom. Det går till på följande sätt:  

• Varje student förbereder en 3 minuter lång power point presentation som sammanfattar 
syftet/målet med den valbara VFU, hur du utvärderade om du nådde målet och vad du 
tar med dig från din valbara VFU i form utav nya kunskaper eller insikter 
 

• Varje student i respektive halvklass presenterar sin powerpoint efter varandra i löpande 
ordning genom att dela skärmen så att alla ser. Observera att det är mycket viktigt att alla 
håller sig till de angivna tre minuterna 

 
 

• Efter att alla har gjort sin presentation tar vi en allmän diskussion där det finns möjlighet 
att ställa frågor till varandra. Det kan därmed vara bra att anteckna under 
presentationsrundan så att frågor eller funderingar inte glöms bort. Tanken är att det skall 
bli ett utbyte av erfarenheter och kunskaper 

 
 
Du formar själv din Power point presentation utifrån de tre punkterna syfte/mål, utvärdering och 
kunskapsvinst. Ditt namn och vilken verksamhet du har varit på skall också framgå. Om du vill 
får du självklart gärna komplettera med någon/några bilder som tydliggör din valbara VFU-
placering. Begränsa textmängd och antal bilder, tre minuter går fort. Tänk också på att 
kontrollera bildrättigheterna.  
 
 
 
 
 
För godkänt betyg krävs  
Godkänd på handledarens bedömning valbar del  
Godkänd presentation av poster vid seminarium  
 
 
Lycka till med dina VFU-studier!  
Hälsningar  
Jenny Jäger 
Kursansvarig 
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Bilaga 1. VFU-plan för valbar placering, S0079H.  
Luleå tekniska universitet 
Fysioterapeutprogrammet 
 
Student:…………………………………………………………….. 
 
Studenten, ska, innan påbörjad valbar VFU besvara följande frågor: 
 

1) Vilket är mitt fokus på denna VFU? Affärsidén eller en specifik frågeställning. Beskriv din 
affärsidé eller din frågeställning kortfattat 
 

2) Vilken verksamhet är bäst för detta fokus?  
 

3) Vad är mitt mål med denna VFU? Det vill säga, det jag vill studera/lära mig mer om 
avseende affärsidén eller frågeställningen. 

 
4) Hur ska jag genomföra detta? Vilken är kontaktpersonens/handledarens roll? 
 

5) Hur ska jag utvärdera att jag nått mitt mål enligt punkt 2? 
 

6) Vad ska jag presentera på verksamheten? När? Hur? För vem/vilka?  
 
 
 
Dessa 6 punkter skall kort besvaras (max 1 sida) Studenten skickar dokumentet till respektive 

verksamhet minst 2 veckor innan påbörjad VFU. 
  



Bilaga 2. Bedömningsformulär för VFU inom valbart område, S0079H 
Luleå tekniska universitet 
Fysioterapeutprogrammet 
 
Student:……………………………………………………. 
Handledare: ………………………………………………………. 
 
Handledarens/kontaktpersonens kommentarer efter avslutad valbar VFU: 

1) Studenten presenterade sin plan för sin VFU (Bilaga 1, 6 punkter) 
 

2) Studenten har tagit sitt ansvar för genomförandet av sin plan avseende t ex närvaro vid 
verksamheten, eventuella justeringar eller revideringar av planen. 

 
3) Studenten har visat intresse och engagemang för sitt lärande. Studenten har visat 

initiativförmåga och engagemang i lärandeprocessen.  

 
4) Reflektioner och kommentarer avseende studentens presentation på verksamheten?  
 

5) Fria kommentarer: 
 

 
Datum:  
Namn, handledare eller kontaktperson:  
Telefon:  
Mailadress: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifyllt och signerat formulär skickas via post till: 
Jenny Jäger 
Luleå tekniska universitet 
Avd. för hälsa, medicin och rehabilitering 
971 87 Luleå 
 
Alternativt scannas och mailas till; 
jenny.jager@ltu.se 
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