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1. Inledning 

Region Dalarna (RD) har sedan våren 2015 en adjungerad klinisk adjunkt (AKA), för 

Arbetsterapiverksamheten i RD, anställd på 25 %. Huvuduppgifter är att stötta handledare 

och studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som är förlagd i någon av 

Region Dalarnas verksamheter, samt att fungera som en länk mellan verksamheter som 

bedriver Arbetsterapi inom Region Dalarna och Arbetsterapiprogrammen vid Örebro 

Universitet (ORU) och Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt i undantagsfall övriga lärosäten 

med Arbetsterapiprogram. 

Manualen är utformad och tänkt att fungera som ett stöd för såväl nya som erfarna 

handledare. Manualen uppdateras kontinuerligt. Lämna gärna synpunkter till AKA för att 

förbättra manualen. 

 

1.1 Om uppdraget: 
Arbetsuppgifter för Adjungerad Klinisk Adjunkt, AKA inom Region Dalarna innefattar 

följande: 

 Ansvara för planeringen av förlagd VFU inom Region Dalarna och samordna VFU-

platser så efterfrågan och tillgång matchar varandra 

 Ge stöd till kliniska handledare i den verksamhetsförlagda utbildningssituationen 

 Besöka handledare och student en g/tillfälle under VFU-perioder som är minst 4 v. 

 Besök kan ske både i klinisk verksamhet alternativt digitalt. 

 Samverka till utveckling av interprofessionellt lärande 

 Samverka med andra kliniska adjunkter i utbildningsfrågor inom Region Dalarna 

 Vara länken mellan lärosäte och klinisk verksamhet 

 Motivera yrkesverksamma och ledning att fler ska gå handledarutbildning och på så 

vis öka kvaliteten på handledning. Ambitionen är att det ska finnas utbildade 

handledare i alla Region Dalarnas Arbetsterapiverksamheter. 

 Verka för att utbildade handledare inom Region Dalarna erbjuds utveckling, t.ex. 

genom Seminarier 

 Följa upp studenternas utvärdering tillsammans med Specialitetsgrupp Arbetsterapi 

 Att bidra och stödja kunskapsutveckling, samt kunskapsöverföring, mellan den 

kliniska verksamheten och lärosätena 

 

 
1.2 Rutiner för VFU 

Förfrågan gällande VFU-platser ankommer AKA från lärosätena ORU samt LTU höst- och 

vårtermin, vanligtvis i mitten av terminen inför nästkommande termins placeringar. ORU 

efterfrågar antal platser för specifik terminers VFU, LTU efterfrågar specifika placeringar 

utifrån studenternas önskemål. Därefter skickar AKA ut förfrågan gällande aktuella VFU-

perioder till kontaktpersoner - ofta första linjens chefer - inom Region Dalarna. Förfrågan 

innehåller information om vilken termin det handlar om och vilka veckor det gäller. 1:a 
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linjens chef skickar ut/lyfter VFU-förfrågan vidare ut i sin verksamhet. Efter att förfrågan gått 

ut i verksamheterna skickas svar in till AKA där det står vilka VFU-perioder ni kan tänka er att 

ha student samt vem som ska vara kontaktperson/handledare. Även mail samt 

telefonnummer ska bifogas, och gärna inom vilket område VFU-platsen kommer att utföras. 

Svaret kan du som handledare skicka själv, det behöver inte gå via din chef. Denna 

information skickar sedan AKA åter till respektive lärosäte som sedan fördelar platserna 

mellan studenterna. Ibland finns fler VFU-platser anmälda än vad det finns studenter, vilket 

betyder att man kanske inte får en student trots anmält intresse. AKA kommer, så snart 

lärosätet hör av sig, meddela respektive erbjuden VFU-plats/handledare om man fått en 

student eller inte. LTU ger vanligtvis besked före kommande terminsstart, ORU en bit in på 

aktuell termin. 

 

Gällande studenter från LTU så håller man på med att skriva nytt avtal. De har inget VFU-
Torg man kan se placeringar i. För närvarande hanteras överenskommelser individuellt. 
Förfrågningar ankommer AKA från VFU samordnare vid LTU när det finns studenter som 
önskar placering i Dalarna. Precis som med studenter från ORU skickas förfrågningar ut till 
första linjens chefer som vidarebefordrar till arbetsterapeuter i sin verksamhet. De 
handledare som är intresserade av att ha student anmäler sitt intresse till AKA.  
Studenterna ansvarar för att kontakta sin tilldelade handledare i god tid.  

I mån av plats kam vi ta emot enstaka studenter från andra lärosäten, om de har en stark 
anknytning till Region Dalarna. 
Just nu pågår avtalsskrivning med Uppsala Universitet, som planerar att starta en 
arbetsterapeututbildning tidigast hösten 2024. 

 

All förmedling av VFU-platser för arbetsterapeutstudenter i Region Dalarna ska gå via AKA. 

Om studenten själv tar kontakt med någon verksamhet för VFU-placering ska hen hänvisas 

till AKA så att förfrågan kommer via rätta kanaler och det blir lättare att placera ut 

studenterna. Detta gäller studenter med VFU-perioder som är en vecka eller mer. Gäller det 

enstaka dagar t.ex. för att få en inblick i yrket (fältstudier) är det ok om ni själva tar emot 

direkt, då det för dessa inte utgår någon form av ersättning. Meddelande till AKA om att 

verksamheten tagit emot student för dessa enstaka dagar ska ändå lämnas till AKA för 

kännedom om efterfrågan.  

 
Helena Forsaeus 

Adjungerad klinisk adjunkt 

Leg. Arbetsterapeut 

Arbetsterapienheterna Region Dalarna 

Tel 023- 492406 
helena.forsaeus@regiondalarna.se 

  

mailto:helena.forsaeus@regiondalarna.se
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2. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Region Dalarna har idag ett avtal med ORU och ett samverkansavtal med LTU gällande 

arbetsterapeutstudenter som ska genomföra sin VFU i Region Dalarna. Utöver dessa 

studenter kommer ibland förfrågningar från andra lärosäten. 

Utifrån avtalen så tar verksamheter som bedriver arbetsterapi inom Region Dalarna i första 

hand emot studenter från ORU, och när dessa platser är uppfyllda kan vi erbjuda VFU-platser 

till arbetsterapeutstudenter vid LTU med hemort inom Dalarna. Sedan kan 

studentförfrågningar gällande VFU erbjudas till studenter från övriga lärosäten. Vid förfrågan 

från student vid annat lärosäte är det därför särskilt viktigt att alltid ta kontakt med AKA.  

 

2.1 Innan studenten kommer till Er 

Efter att studenten har kontaktat er ska du som ska vara handledare skicka ett 

välkomstbrev/mail till studenten. Ett välkomstbrev kan förslagsvis innehålla: 

• Namn, telefon och mailadress till handledare 

• Hur man tar sig till sin VFU-plats 

• Tid och plats för första mötet 

• Efterfråga personnummer eftersom det behövs för att ordna databehörighet 

• Telefonnummer dit studenten kan ringa vid ev. sjukdom (t ex reception) 

• Bra saker att ta med sig t ex lås till skåp, inneskor, namnskylt 

• Vilka lunchmöjligheter som erbjuds (restaurang, mikro osv.) 

• Kort introduktion om kliniken/verksamheten (patientkategorier i stora drag, antal 

anställda) 

• Beredskap vis ev. akutsituation: Be din student lämna ett namn och telefonnummer till 

anhörig som finns tillgänglig under VFU-perioden om en olycka/sjukdom hastigt skulle 

drabba din student och du behöver kontakta någon. 

• Ordna i god tid användarkonto i domänen LT Dalarna och behörighet till journalsystem. För 

information om journalföring och vad som gäller för studenter vänligen se följande länkar: 

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000065/Sidor/patientjournalen-information-till-

studenter-och-handledare.aspx 

• Ordna i god tid ett reservkort för e-tjänstekort enligt arbetsplatsens rutin. För information 

om e-tjänstekort:  

http://intra.ltdalarna.se/sakerhet/etjanstekort/Sidor/default.aspx   

Beskrivning av olika kort (ltdalarna.se) 

• Efterfråga att studenten är vaccinerad.(Lärosätet ska ha informerat studenten om behov 

av hälsodeklaration) 

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000065/Sidor/patientjournalen-information-till-studenter-och-handledare.aspx
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000065/Sidor/patientjournalen-information-till-studenter-och-handledare.aspx
http://intra.ltdalarna.se/sakerhet/etjanstekort/Sidor/default.aspx
http://intra.ltdalarna.se/sakerhet/etjanstekort/Sidor/beskrivning-av-olika-kort.aspx
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• Om placeringen innebär att studenten kommer i kontakt med patienter som är 

minderåriga behöver studenten uppmanas att begära ett utdrag ur belastningsregistret och 

presentera detta för handledaren innan (eller direkt vid) vfu-periodens början 

• Ordna med nycklar 

• Ombytesmöjligheter 

• Skrivbordsplats 

• Påbörja ett schema, planera in ev. patientredovisning, utvärderingstillfällen, ev. speciell 

undervisning 

• Förbered för en introduktion första dagen 

• Läs på om studentens kursplan så du som handledare vet vad som krävs av studenten och 

målen i aktuell kurs. Studenten ska i förväg skicka med en kursplan med övriga dokument (så 

som bedömningsunderlag etc.) – finns det ingen med så be att få en skickad till dig så du kan 

förbereda dig, eller vänd dig till AKA.  

• Kontakta AKA (om du inte redan kontaktats av AKA) för att planera in ett utvärderande 

besök/samtal med student, handledare och AKA, vilket med fördel genomförs under senare 

delen av VFU-perioden. (Se under punkt 5) 

ORU har en webbsida där du som handledare finner information som rör VFU: 

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning - Institutionen för hälsovetenskaper - Örebro universitet 

(oru.se) 

Klicka på ”Handledare & kontaktpersoner” (Blå ruta) 

Här kommer du att hitta det som berör aktuell kurs. Viss information gäller specifikt 

arbetsterapiprogrammet, viss är gemensam för flera program. 

 

LTU har information om sin VFU på följande webbsida: 

Arbetsterapeut - Information till handledare - Luleå tekniska universitet, LTU 

Inforationsdokumenten är grupperade efter respektive VFU-period I, II eller III dvs termin 4, 5 eller 6. 

 

  

https://www.oru.se/hv/vfu/
https://www.oru.se/hv/vfu/
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-placering-Arbetsterapi/Arbetsterapeut-Information-till-handledare-1.167455
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2.2 Under studentens VFU-period 

Avsätt om möjligt en förmiddag, eller iallafall ett par timmar, för introduktion av studenten i 

lugn och ro. Nedan följer ett förslag på en checklista att använda i samband med 

introduktionen, checklistan anpassas efter varje kliniks förutsättningar. 

 

 Presentation av handledare/student  

 Diskussion kring förväntningar och farhågor, tidigare erfarenheter från VFU- både 

studenters och handledares. Ger en möjlighet till att lära känna varandra samt få en 

inblick i den andres situation 

 Genomgång av studentens uppsatta individuella lärandemål inför VFU. Alla studenter 

ska ha satt upp mål inför placeringen 

 Hänvisa till studiehandledningen gällande kursmål 

 Ev. kan studenten få i uppdrag att sammanfatta sina mål med placeringen utifrån de 

generella målen i studiehandledningen. Dessa skrivs ned av både handledare och 

student och ska användas som utgångspunkt vid bedömningssamtal 

 Visning av lokaler: skåp för ombyte, lunchmöjligheter, skrivbords/datorplats (behöver 

inte vara en egen plats), samt kort om verksamhetens utbud (ex. hur Arbetsterapin är 

uppdelad, vilka patienter vi har osv.) 

 Gå igenom schema och arbetstider – både ditt och studentens- och lägg upp 

timmarna.  Gå igenom lunch, raster och boka in tid för halvtids- och slutbedömning 

om det är en längre VFU-period. OBS! Skriv gärna in i schemat, både ditt som 

handledare samt studentens, redan från början att studenten ska göra Region 

Dalarna:s utvärdering på nätet. Patientredovisningar och inplanerade aktiviteter bör 

också gås igenom och planeras in i schemat, kopplat till de uppgifter studenten har 

under sin VFU 

 Allmänna telefonnummer/sökarnummer 

 Hygienrutiner (även gällande kläder, smycken och parfym). Länk till hygien 

information: 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-

rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/ 

 

 RD Hälsodeklaration ska vara ifylld, visas upp och sedan lämnas till avdelningschefen. 

 En del lärosäten låter studenterna skriva på tystnadsplikt i skolan, en del inte. För att 

säkra sekretessen ska alla studenter skriva på dokumentet om tystnadsplikt för 

Region Dalarna.  

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G1Q/publicerat/Dokument/bd9d3b3f-be48-477d-

9e45-accc7a49bf0a/Sekretesserinran%20och%20IT-ansvarsf%c3%b6rbindelse%20-

%20patientn%c3%a4ra.pdf 

 Brandrutiner kan med fördel gås igenom av brandombudet på din arbetsplats 

 Frånvaro/sjukanmälan 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G1Q/publicerat/Dokument/bd9d3b3f-be48-477d-9e45-accc7a49bf0a/Sekretesserinran%20och%20IT-ansvarsf%c3%b6rbindelse%20-%20patientn%c3%a4ra.pdf
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G1Q/publicerat/Dokument/bd9d3b3f-be48-477d-9e45-accc7a49bf0a/Sekretesserinran%20och%20IT-ansvarsf%c3%b6rbindelse%20-%20patientn%c3%a4ra.pdf
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G1Q/publicerat/Dokument/bd9d3b3f-be48-477d-9e45-accc7a49bf0a/Sekretesserinran%20och%20IT-ansvarsf%c3%b6rbindelse%20-%20patientn%c3%a4ra.pdf
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 Särskilda önskemål från studenten/handledaren 

 Säkerställ att tid för halvtids- och slutbedömning har bokats med ansvarig lärare på 

aktuellt lärosäte 

 Boka vid behov tid med AKA för stöd och hjälp med ex vis bedömning om det 

föreligger några oklarheter/problem. 

 

 

2.3 När VFU-perioden närmar sig sitt slut  

 

• Du som handledare ansvarar för att studenten fyller i utbildningens 

bedömningsformulär/utvärdering, samt Region Dalarnas egen utvärdering. 

Utvärderingen nås via länk under punkt 5. Du kan även be AKA bistå med detta. 

 Utvärdering Region Dalarna muntlig intervju: Kontrollera att möte med AKA för 

muntlig dialog/utvärdering enskilt med studenten och enskilt med dig som 

handledare mot slutet av perioden är bokat. (Utvärdering med dig som handledare 

kan göras när så är möjligt i grupp) Beroende på geografi kan detta göras på plats 

eller via digitalt möte. 

• Efter slutbedömning, skicka in bedömningsformuläret till terminsansvarig på 
utbildningen. Skolorna kan ha olika rutiner kring detta så var observant på om detta 
är din eller din students uppgift att göra. 

 

 

2.4 Efter VFU-periodens slut 

 

Efter VFU-periodens slut ska du som Handledare meddela AKA vilket kostnadsställe 

ersättningen för VFU ska gå in på. Gäller VFU som är en vecka eller längre. AKA skickar sedan 

ett fakturaunderlag till redovisningsenheten och sköter kontakten med respektive lärosäte 

för fakturering och ser till att ersättning inkommer de verksamheter som haft en VFU-

placering under terminen. 

 

 

 

3. Handledarens roll  

Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning har som syfte att underlätta för studenten att 

nå de mål som finns i kursplanen samt att kanalisera studentens lärande mot det som är 

specifikt och relevant för en arbetsterapeut. 

Att handleda innebär också att du som handledare har ett ansvar utifrån de olika lagar och 

regler som reglerar ditt arbete som handledare vid VFU-placeringar. Lagarna syftar till att 

skydda både dig, din student och de patienter ni möter under VFU:n.  
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Det viktigaste styrdokumentet för dig som handledare finns i Högskoleförordningen 

(1993:100) 6 kap, § 15, där kursplanen beskrivs vara det viktigaste styrdokumentet. 

Som handledare måste du ha läst in dig på studentens kursplan före VFU-periodens början. I 

den framgår kursens mål och innehåll och det är utifrån dessa grunder du bygger din 

undervisning och bedömer studentens prestationer (Högskoleförordningen, 1993, kap 6 § 

14-15). Be AKA om att få kursplanen om lärosätet eller AKA inte har skickat ut den till dig i 

förväg. Det är vanligt att studenten har med sig och följer kursplanen.  

Tveiten (2003) beskriver handledning som en pedagogisk och relationsrelaterad process där 
upptäckt, inlärning, växande och utveckling är målen, och den som lär sig är i fokus. Dialog är 
huvudformen i handledningen.  

Att handleda arbetsterapeutstudenter under deras utbildning är en av Arbetsterapeutens 

uppgifter enligt Etisk kod för Arbetsterapeuter (2012). Dokumentet i sig är inte juridiskt men 

ses som ett komplement till de lagar som är aktuella vid yrkesutövning. Den Etiska koden 

lyfter följande ” Koden ger vägledning genom att den anger ett antal skyldigheter för 

arbetsterapeuten. Dels innehåller den skyldigheter som definierar professionens mål och 

uppgifter utifrån ett antal filosofiska grundantaganden. Dels innehåller koden 

arbetsterapeutens skyldigheter gentemot berörda parter: personen, närstående, kollegor och 

andra yrkesgrupper, arbetsgivare och allmänheten; samt skyldigheter i samband med 

forskning och utvecklingsarbete”. 

 

Professionell handledning är en process av utveckling och lärande. Processen syftar till att 

hjälpa studenten att förena teori och praktik, lära sig metodiskt arbete, integrera 

professionella samt etiska grunder och utveckla sin yrkesidentitet. Handledning ska ske i 

nära och ständig kontakt med en erfaren praktiserande arbetsterapeut. Denne har det 

yttersta ansvaret för kvaliteten i de insatser studenten utför under sin VFU. Att skapa en 

trygg lärandesituation, förmedla relevanta kunskaper och stimulera till reflektion samt 

klargöra studentens lärobehov. Att utifrån arbetsuppgiften vara lyhörd för känslor och 

attityder hos studenten tillhör också den professionella handledningen (Killén, 2008). Under 

utbildningen har studenten lärt sig att arbeta utifrån olika arbets-och processmodeller för 

arbetsterapi. I Region Dalarna används processmodellen OTIPM (bilaga 2) som stödstruktur 

för såväl arbetsterapiprogram som dokumentation. Det är viktigt att du som handledare i din 

roll stöttar studenten i dennes process att lösa problemen, inte ge färdiga svar. Även ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health, 2008) finns som ett kliniskt 

verktyg vid bedömning av t.ex. behov, rehabilitering och habilitering, och finns att ladda ner 

hos Socialstyrelsen:  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-

webb/klassifikationer-och-koder/icf-checklista-samla-info-om-person-2003.pdf 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF - 

Socialstyrelsen 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/icf-checklista-samla-info-om-person-2003.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/icf-checklista-samla-info-om-person-2003.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icf/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/icf/
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När du handleder förväntas du möjliggöra följande för din student:  

– Reflektion; oftast har vi en uppfattning om ett fenomen av något slag, Reflektion hjälper 

oss att se hur vårt tänkande förändras över tid. För en student under utveckling mot en ny 

identitet i en profession är reflektion ett viktigt medel. Det centrala syftet med reflektion är 

att utveckla sin kompetens och förstå varför man handlar som man gör. När reflektion sker 

blir erfarenheter till kunskap, samtidigt som sambanden mellan orsak och verkan synliggörs. 

Att reflektera innebär inte att ha rätt eller fel. Om du som handledare inte håller med din 

student så säg inte bara kort ”det håller jag inte med om” eller ”det stämmer inte” utan 

förklara varför utifrån dina erfarenheter och din kunskap. Reflektionsprocessen enligt Gibbs 

(bilaga 1) är bra att ha som ett underlag för både handledare och student att gå igenom 

tillsammans utifrån olika situationer. Lärande uppstår ur variation! 

– Feedback; enligt Svenska Akademiens Ordlista 

(http://spraakdata.gu.se/saolhist/bildfiler/SAOL14/SAOL14_00285.png) betyder feedback 

”återkoppling för reglering av process” eller ”respons”.  

Feedback med studenter handlar till stor del om handledarens kommentarer. Feedback ska 

vara till för att öppna kommunikationen mellan människor. Det är viktigt att försöka 

formulera sig så att motparten inte hamnar i försvarsposition. Feedback ska vara ömsesidig. 

Det är viktigt att även du som handledare får veta vad som fungerar bra och vad som kan 

förbättras i din handledning. Läs mer på: https://medarbetare.ki.se/vad-innebar-aterkoppling 

 

3.1 Utvecklingsområde 

Idag tar arbetsterapeuter i vår kliniska verksamhet till stor del emot studenter en och en. 

Många andra professioner använder sig idag av Peer- Learning: 

 – Peer Learning är en pedagogisk modell där lärandet sker i samarbetet med en jämbördig 

student och på så vis läggs fokus på studentens lärande och aktivitet. Genom att använda sig 

av den här modellen möjliggörs för studenten att ta ansvar för den egna handledningen och 

under sin VFU-period genom att i patientarbete öva på att undervisa och handleda en 

kollega och utifrån detta lära av varandra. Det är ett sätt att fördjupa lärandet och skapa 

förutsättningar för ett livslångt lärande, och det ger en trygghet i den kommande rollen. 

Peer Learning är tänkt att tillsammans med andra studenter utveckla och forma 

kunskapsbyggande och förståelse samt införskaffa social yrkeskompetens och erfarenhet, 

både inom den egna professionen och tvärprofessionellt (Högre utbildning, 2013). 

Handledning kan ske direkt eller indirekt.  

Direkt handledning: handledaren är närvarande med studenten i situation. Handledaren kan 

då välja att direkt stödja studenten muntligt, alternativt praktiskt, eller vara observatör och 

då handleda efteråt, används med fördel i början av VFU-perioden.  

Indirekt handledning: studenten är ensam (alternativt tillsammans med en kurskamrat 

”peer”) med patienten och handleds innan samt efter patientmötet. Denna 

http://spraakdata.gu.se/saolhist/bildfiler/SAOL14/SAOL14_00285.png
https://medarbetare.ki.se/vad-innebar-aterkoppling
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handledningsmetod lämpar sig bäst i den senare delen av utbildningen eller VFU-perioden 

(Hård Af Segerstam, 1996). 

 

Exempel på frågor för student och handledare att reflektera kring innan patientmötet är: 
- Hur känner studenten inför uppgiften? 

- Vad är målet med insatsen/uppgiften? 

- Var och hur ska uppgiften genomföras?  

- Direkt eller indirekt handledning- vad tycker studenten känns bra? (Diskutera kring detta 

beroende på vilken termin studenten befinner sig i).  

 

- Hur kan insatsen/uppgiften utvärderas? Gibbs reflektionsprocess kan vara till  

hjälp (bilaga 1) 

 

Exempel på frågor för student och handledare att reflektera kring efter patientmötet är:  

- Vad hände och varför hände det?  

- Vad kände och tänkte jag? Varför? 

- Vad har jag lärt mig?  

- Vad gick bra och vad fungerade mindre/inte bra?  

- Vilka slutsatser kan jag dra?  

- Vad kunde jag ha gjort annorlunda? I sådana fall vad? 

- Hur ska jag använda det jag har lärt mig?  

- Vad gör jag om det händer igen? 

 

4. Bedömning 

Handledning innefattar allt som oftast någon form av bedömning, formativ som summativ.  

Den formativa bedömningen är en kontinuerlig bedömningsprocess där studenten får en 

förståelse för vad som ska läras och där handledaren anpassar undervisningen för att möta 

studentens inlärningsbehov. Denna process pågår i stort dagligen och student och 

handledare har en direkt och löpande kommunikation under hela VFU-perioden. Denna 

bedömning syftar till att främja studentens kunskapsutveckling, ofta i lärandesituationer och 

dagligen.  

Den summativa bedömningen syftar till att summera studentens kunskaper. Det är 

kontentan av hela VFU-perioden och resulterar i ett slutbetyg eller omdöme. Den summativa 

bedömningen visar att/om studenten nått sitt mål och utvecklats i sitt lärande. 

https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/natbaserat-

larande/examinera/formativ-och-summativ-bedomning/ 

Bedömningen av studenten bör ske utifrån faktiska situationer och kraven bör vara 

anpassade till var i utbildningen studenten befinner sig. Handledare ska planera in ett 

bedömningssamtal tillsammans med studenten i mitten – samt i slutet av VFU-perioden för 

att få en överblick av hur långt studenten har kommit i sitt lärande och vad hon/han kan 

https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/natbaserat-larande/examinera/formativ-och-summativ-bedomning/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--larande/natbaserat-larande/examinera/formativ-och-summativ-bedomning/
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behöva fokusera på för att uppnå målen. Detta gäller främst längre VFU-perioder. Under 

kortare perioder (1 v) kan det räcka med ett bedömningssamtal i slutet. Samtal (och 

kommunikation) är en påverkansform där en stor del av lärande sker och är en form av 

pedagogisk metod och kan användas i de allra flesta sammanhang (Heyman & Sandström, 

2008). Om du som handledare känner en tveksamhet till att studenten kommer att hinna nå 

målet för godkänt, ska du kontakta AKA och/eller kursansvarig lärare så snart som möjligt 

under påbörjad VFU. Som handledare kan du få stöd i form av besök från AKA och/eller 

lärare från utbildningen för att göra en gemensam bedömning och lägga upp en åtgärdsplan 

för resterande VFU-period. Du som handledare har ansvar för den slutgiltiga bedömningen 

och betygsförslaget. Betygsunderlaget är en del av examinatorns underlag till beslut om 

slutgiltigt betyg för hela kursen. Är ni två handledare eller fler ska ni göra en sambedömning. 

Studenten ska ha underlag för bedömning med sig som ni går igenom och fyller i, gärna 

tillsammans med studenten, och diskutera kring de olika punkterna. Det kan ge studenten 

en möjlighet att få en ökad förståelse för vad den behöver utveckla ytterligare och inom vilka 

delar. Olika skolor har olika rutiner för bedömning. Det är viktigt att Du som handledare tar 

reda på vad som gäller för din student. De flesta lärosätena vill ha ett bedömningssamtal där 

lärare från skolan är med via digital uppkoppling/möte, några vill att du skickar in 

bedömningsmaterialet till utbildningen.  

Om du som handledare är tveksam om studenten har uppnått godkänd nivå gör den 

kursansvariga läraren den slutgiltiga bedömningen. Det slutgiltiga betyget för kursen sätts av 

lärare/examinator från utbildningen vid respektive lärosäte. 

 

5. Studentens utvärdering 
Studenten ska också ges möjlighet att utvärdera sin VFU-placering. Detta kan ske löpande 

genom spontana samtal när/om något uppstår och där studenten uttrycker en önskan om 

att det kunde gått till på ett annat sätt. Studenten ska innan VFU-periodens slut, förslagsvis 

någon av de sista dagarna, fylla i en utvärdering gällande sin VFU via Region Dalarnas 

Webenkät. Den är nätbaserad och studenten ska ges tillfälle att i lugn och ro sitta och fylla i 

denna. Den ger handledaren feedback på handledningen samt möjlighet till egen utveckling. 

Utvärderingen ger också information till verksamheten om hur studenterna upplever sin 

VFU-period i Region Dalarna.  

AKA planerar för och genomför en utvärderande intervju, både med elev och med 

handledare under sista veckan. Både gemensamt en kortare stund och sedan var och en för 

sig. Kan genomföras per telefon eller digitalt, om inte möjlighet för besök finns. 

Ett gemensamt utvärderingsmöte med alla handledare som haft student under aktuell 

termin planeras att genomföras digitalt, istället för eller som komplement till den 

individuella, med start VT 2023. Detta för att ge möjlighet till handledarna att utbyta 

erfarenheter och ge varandra tips och råd med syfte att utveckla och bidra till ökad kvalitet 

på vfu:n. 
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Länk till Region Dalarnas utvärdering för studenter 2023 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=144823 

 (Länken ligger också på Intranätet under: Utbildningskatalog, Utbildningar inom 
Vårdområdet, VFU- Arbetsterapeutstudenter. Uppdateras med ny länk varje år) 

 

Som handledare är du mycket betydelsefull för din student! 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=144823
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Sammanställning övriga länkar från manualen: 

 

ORU’s VFU-torg: https://vfu.oru.se/ihm/ 

Användarkonto: http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000065/Sidor/patientjournalen-

information-till-studenter-och-handledare.aspx 

E-tjänstekort: http://intra.ltdalarna.se/sakerhet/etjanstekort/Sidor/default.aspx   

Beskrivning av olika kort (ltdalarna.se) 

ORU VFU information: VFU - Verksamhetsförlagd utbildning - Institutionen för hälsovetenskaper - 

Örebro universitet (oru.se) 

LTU VFU information: Arbetsterapeut - Information till handledare - Luleå tekniska universitet, LTU 

Hygien: https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-

rad/konsoliderade-foreskrifter/201510-om-basal-hygien-i-vard-och-omsorg/ 

Sekretess: http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G1Q/publicerat/Dokument/bd9d3b3f-be48-477d-

9e45-accc7a49bf0a/Sekretesserinran%20och%20IT-ansvarsf%c3%b6rbindelse%20-

%20patientn%c3%a4ra.pdf 

Formativ och summativ bedömning: https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/pedagogik--

larande/natbaserat-larande/examinera/formativ-och-summativ-bedomning/ 

Länk till Region Dalarnas utvärdering för studenter 2023: 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=144823 

 

 

  

https://vfu.oru.se/ihm/
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000065/Sidor/patientjournalen-information-till-studenter-och-handledare.aspx
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000065/Sidor/patientjournalen-information-till-studenter-och-handledare.aspx
http://intra.ltdalarna.se/sakerhet/etjanstekort/Sidor/default.aspx
http://intra.ltdalarna.se/sakerhet/etjanstekort/Sidor/beskrivning-av-olika-kort.aspx
https://www.oru.se/hv/vfu/
https://www.oru.se/hv/vfu/
https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/VFU-placering-Arbetsterapi/Arbetsterapeut-Information-till-handledare-1.167455
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Beskrivning 
Vad hände?

Känslor 

Vad tänkte 
du? Vad kände 

du?

Värdering 

Vad var 
positivt? Vad 
var negativt?

Analys 

Vad kan du 
lära dig av 
detta?

Slutsats 

Kunde du gjort 
något annat?

Handlingsplan 
Om det 

hämnde igen 
vad skulle du 

göra då?

BILAGA 1 
 
 
Reflektionsprocessen enligt Gibbs (1988)  

Gibbs´ reflektionsmodell utgörs av sex steg eller stadier där det är tänkt att man systematiskt 

ska gå igenom steg för steg. Det första steget i processen är en beskrivning av en erfarenhet, 

en händelse som av någon orsak skapat tankar och känslor. Andra steget innebär att bringa 

klarhet, att konkret formulera tankar och känslor. Tredje steget ger hjälp att förstå sina 

känslor och tankar med frågorna: Vad var positivt/negativt? I det fjärde och femte steget ska 

man analysera det som har hänt. Vad byggde jag mitt handlade på? Här finns tillfälle till ett 

konstruktivt kritiskt synsätt. I det sjätte steget formuleras slutligen en handlingsplan. Hur kan 

man an-vända det man har lärt sig? Vad skulle jag göra om det hände igen? Finns det 

alternativ? 1  

 

Gibbs’ reflektionsmodell 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Further 
Education Unit, Oxford Polytechnic, Oxford.   
  



 
 

BILAGA 2 
 
 
OTIPM Occupational Therapy Intervention Process Model 
 

 
  

Utveckla terapeutiska 
relationer och samarbeta 

med klienten

Definiera och beskriva 
handlingar i uppgifterna 
som klienten utför och 

inte utför effektivt

Välja  en modell för 
utbildning och 
undervisning

Utvärdera om utförandet 
av meningsfulla uppgifter 
är tillfredsställande och 

förbättrat

Identifiera klientens 
rapporterade och 

prioriterade styrkor och 
problem med utförandet 
av meningsfulla uppgifter 

Observera klientens 
utförande av prioriterade 
uppgifter och genomföra 

utförandeanalyser 

Välja den 
kompensatoriska

modellen

Planera och genomföra 
anpassad aktivitet för att 
kompensera för nedsatt 

aktivitetsförmåga

Välja modell för 
förbättring av 

personliga faktorer och 
kroppsfunktioner

Välja modell för
aktivitetsträning

Planera och genomföra 
aktiviteter för att återfå 
eller utveckla personliga 

faktorer och 
kroppsfunktioner

Förtydliga eller tolka 
orsaken(erna) till 

klientens problem med 
utförandet av 

meningsfulla uppgifter

Identifiera resurser och 
begränsingar i det 
klientcentrerade 

utförandesammanhanget

Upprätta, avsluta eller 
omdefiniera 

klientcentrerade och 
aktivitetsfokuserade mål

Fas för utredning och målformulering Interventionsfas Utvärderingsfas

Fastställa det
klientcentrerade

utförandesammanhanget

Planera och genomföra 
utbildningsprogram för 

grupper fokuserat på 
utförande av dagliga 

uppgifter

Planera och genomföra 
aktiviteter för att återfå 

eller utveckla 
aktivitetsförmåga

Anpassat från:  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.  (Officiell översättning, godkänd juni 2013)



 
 

Bilaga 3 
 

Förslag på litteratur och e-lärande: 
 
Cajvert, Lilja: Studenthandledning – under verksamhetsförlagd utbildning  

Studentlitteratur 2021 

Art nr 38876 

ISBN 987-91-44-14383-5 

Upplaga 2:1 

(Kommentar: Många bra checklistor att använda sig av under VFU-handledning) 

Cajvert, Lilja: VFU i praktiken: studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning 

Studentlitteratur 2020 

Art nr 40813 

ISBN 987-91-44-13687-5 

Upplaga 1:1 

(Kommentar: Liknar boken ovan, men riktad till student och inte lika omfattande) 

Blohm, Agneta, (Hannu Sparre): Vårdpedagogik och handledning 

Sanoma utbildning AB 2021 

ISBN 987-91-523-5704-0 

Upplaga 2:1 

(Kommentar: Många bra exempel kopplat till de olika kapitlen. Går igenom konkreta 

exempel på handledning, olika lärandestilar, samtalstekniker, teorier kring lärande och 

kommunikation, etc) 

E-lärande: 

Länk till introduktion i att vara handledare (Karolinska universitetet): 

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) 

https://medarbetare.ki.se/pedagogisk-kompetens-i-vil 

 

 

https://medarbetare.ki.se/pedagogisk-kompetens-i-vil

