
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. 
Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar 
attraktiva för studenter – och våra studenter attraktiva på 
arbetsmarknaden. 

Besöksadress: Drottninggatan 16 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress: Högskoleplan  
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se/hvv 
E-post: hvv@mdh.se 
Org.nr: 2021002916 

 

Akademin för hälsa, 
vård och välfärd 

Från klinikbesök till klinikhandledning  

Om verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens 
Högskola 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Johanna Fritz, Maria Elvén, Johan Moberg 

2015-02-10 



  

 

2(18) 

 

 

 

Innehållsförteckning 
Bakgrund .................................................................................................................................... 3 
Syfte ............................................................................................................................................ 5 
Metod ......................................................................................................................................... 5 
Resultat ...................................................................................................................................... 5 

Nulägesbeskrivning............................................................................................................ 5 

Utvärdering ........................................................................................................................ 6 

För- och nackdelar med befintligt upplägg och innehåll av klinikbesök .......................... 7 

Förslag på utveckling av klinikbesöken ............................................................................. 8 

Analys av nya upplägget av klinikhandledningen enligt ”Strength, Weakness, Opportunities, 
Threats” (SWOTanalys) ........................................................................................................... 10 
Referenser .................................................................................................................................12 
Bilaga 1 ...................................................................................................................................... 13 

Utvärdering av klinikbesök ur handledarperspektiv ....................................................... 13 

Utvärdering av klinikbesök ur studentperspektiv ...........................................................14 

Bilaga 2 ...................................................................................................................................... 15 
Frågeguide att använda vid klinikbesök samt reflektionsmodell.................................... 15 

Bilaga 3 ...................................................................................................................................... 17 
Mall för inbokning av klinikbesök ................................................................................... 18 

 
 

 

 

 



  

 

3(18) 

 

 

Bakgrund 

Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola startade 2004. I programmet ingår både 
utbildning på campus och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU ska studenterna 
ges möjlighet att under handledning omsätta sina kunskaper och färdigheter i klinik för att 
efter utbildningen kunna utöva yrket självständigt.  
 
Enligt Högskolelagen ska högskoleutbildningar utveckla studenternas kunskaper och 
färdigheter inom det område som utbildningen avser, utveckla förmågan att göra 
självständiga och kritiska bedömningar, utveckla förmågan att självständigt urskilja, 
formulera och lösa problem samt utveckla studentens beredskap för att möta förändringar i 
arbetslivet (Högskolelagen 1992: 1434). Enligt Universitetskanslersämbetet ska all 
högskoleutbildning, såväl den campusförlagda som den verksamhetsförlagda utbildningen, 
vara högskolemässig. Dock finns det ingen entydig definition av vad begreppet innebär. 
Begreppet har bland annat tolkats som detsamma som ovan beskrivits i högskolelagen, en 
akademisk nivå hos lärare, vetenskaplig medvetenhet i undervisningen, förmåga till 
reflektion och ett kritiskt förhållningssätt (Högskoleverket, 2001; Carmnes, 2000). Begreppet 
högskolemässighet omnämns inte i lagtexten. 
 
En förutsättning för fysioterapeutprogrammets existens är de avtal om samverkan kring 
studenters verksamhetsförlagda utbildning som finns med Västmanlands och Sörmlands läns 
landsting.  Dessa tecknades när programmet startade samt reviderades senast 2014. Avtalen 
reglerar bland annat övergripande VFUs innehåll, kvalitet och kvantitet. Under åren har det 
även tillkommit avtal med Eskilstuna kommun och Västerås stad. Idag samarbetar 
fysioterapeutprogrammet kring VFU med ca 80 kliniker i Västmanlands och Sörmlands län, 
varav ca 20 inom kommunal verksamhet. Övriga kliniker finns inom sjukhus, habilitering 
samt privat och landstingsdriven primärvård. 
 
Intentionsdokument har tecknats mellan Mälardalens högskola samt Landstinget 
Västmanland och Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun (Mälardalens högskola 
HVV och Landstinget Västmanland, 2010). Syftet med dokumentet är att konkretisera och 
tillämpa högskolemässig VFU enligt gällande avtal. Beskrivningen av högskolemässighet 
utgår från Carmnes (2000) kvalitetskriterier för klinisk/tillämpad utbildning i vård- och 
sociala omsorgsutbildningar som i intentionsdokumentet får utgöra grundförutsättningarna 
för högskolemässighet. Kvalitetskriterierna fokuserar på organisation, vetenskaplig skolning, 
undervisande förhållningssätt samt kritisk och kreativ miljö. Organisationen av VFU ska 
främja samverkan mellan högskola och de verksamheter där VFU genomförs för att nå hög 
nationell standard som motsvarar nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden. En 
vetenskaplig skolning, dvs. vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ska integreras i 
VFU. Ett undervisande förhållningssätt ger möjlighet till analys, reflektion, värdering och 
fortsatt prövning av olika kunskaper. VFU ska präglas av en kritisk och kreativ miljö, vilket 
innefattar att det finns ett kritiskt förhållningssätt till olika kunskapstraditioner, kulturer och 
perspektiv. Detta ska genomsyra hela den verksamhetsförlagda utbildningen. 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen i fysioterapeutprogrammet är förlagda till termin 4 
och 5, och studenterna gör vanligtvis VFU två och två. VFU i termin 4 pågår under 15 veckor, 
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fördelat i tre olika verksamheter: sjukhusvård, primärvård och kommunal äldrevård eller 
habilitering. VFU sker på deltid (3-4 dagar per vecka) och integreras med regelbundna 
seminarier på högskolan. Seminarierna diskuterar ämnen som är relaterade till VFU och 
kursens lärandemål.  
VFU i termin 5 pågår under 10 veckor, fördelat i två olika verksamheter: primärvård och 
någon av de övriga verksamheterna. VFU sker återigen på deltid (4 dagar per vecka) och 
integreras med seminarier på högskolan, dock färre jämfört med termin 4.  
Således motsvarar den verksamhetsförlagda utbildningen ca 20 % av programmets 
undervisningstid.  
 
Vid Universitetskanslersämbetets granskning av sjukgymnastprogrammen 2006 
(Högskoleverket, 2007), lämnades ett antal gemensamma rekommendationer till 
sjukgymnastprogrammen i Sverige. Bland annat rekommenderades fler 
kombinationstjänster hos lärare, dvs. tjänster innehållande både undervisning och kliniskt 
arbete. Detta för att stärka den akademiska och pedagogiska nivån i VFU och stärka 
förutsättningarna för samverkan mellan högskolan och den kliniska verksamheten. Inom 
fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola finns inga kombinationstjänster. Det 
rekommenderades också att kompetensen hos handledare är lägst magisterexamen och 
framöver masterexamen. Övervägande andel handledare inom fysioterapeutprogrammet på 
Mälardalens högskola har sjukgymnastexamen/kandidatexamen, enstaka handledare har 
magisterkompetens och idag finns det inga disputerade kliniskt verksamma fysioterapeuter 
inom de verksamheter som fysioterapeutprogrammet samarbetar med.  
Granskningen år 2012 fokuserade endast på studenternas måluppfyllelse och inte 
organisation och innehåll i sjukgymnastprogrammen. Därav gavs inga rekommendationer 
om förutsättningar och organisation i VFU. Sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens 
högskola erhöll vid granskningen hög kvalitet eller mycket hög kvalitet på samtliga 
examensmål. 
 
Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola har en innovativ beteendemedicinsk 
profil. Profilen genomsyrar utbildningens alla kurser, med stort fokus i de kliniska kurserna 
där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs. Den beteendemedicinska profilen 
innebär att biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorers påverkan på beteende 
beaktas vid undersökning, behandling och utvärdering av sjukdom och ohälsa. Tekniker för 
stöttning av beteendeförändring tillämpas strukturerat. Den beteendemedicinska 
arbetsmodellen är teoretiskt förankrad bl. a. i teorier kring motorik, fysiologi, hälsopsykologi 
och beteendeförändring, och evidens för dess integrering inom fysioterapi växer sig allt 
starkare. 
 
Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola har valt att inte ha några kliniska 
adjunkter/lektorer. Istället stöttas verksamhetsförlagd utbildning genom klinikbesök. Från 
utbildningens start har lärare från högskolan besökt klinikerna under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Besöket innebär ett samtal mellan lärare, student och 
handledare, för att stödja studenter och handledare i VFU, förstärka implementering av den 
beteendemedicinska profilen, främja samverkan mellan högskola och klinik och få 
återkoppling på utbildningens innehåll och upplägg. Under åren har olika förändringar av 
klinikbesökens upplägg provats. 
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Idag står Fysioterapeutprogrammet inför högre ekonomiska krav och kraven på 
kvalitetssäkring av all verksamhet ökar. En utredning och analys av klinikbesöken i VFU är 
därför aktuellt för att kvalitetssäkra och motivera verksamheten. 

Syfte  

Syftet är att beskriva klinikbesöken i nuläget utifrån styrkor och svagheter samt ge förslag på 
utveckling. Med nuläge menas den tiden som programmet har funnits fram till 2014. 

Metod 

För att uppnå syftet har en kartläggning genomförts över klinikbesökens syfte, upplägg och 
innehåll under den tiden som fysioterapeutprogrammet har funnits vid Mälardalens högskola 
fram till och med 2014. Detta genom diskussion med lärare inom programmet med god 
kännedom om och erfarenhet ifrån de kliniska kursernas upplägg, den verksamhetsförlagda 
utbildningen och klinikbesöken. 
En skriftlig enkät har lämnats till studenter och handledare i termin 5 under höstterminen 
2014, för utvärdering av hur värdefulla de upplever att klinikbesöken är, se bilaga 1. 
En analys av klinikbesöken i nuläget genomfördes utifrån fördelar och nackdelar med 
befintligt upplägg och innehåll, vilket ligger till underlag för det utvecklade upplägget av 
klinikbesöken.   
Utredningen presenterades på en arbetsplatsträff för avdelningen för fysioterapi i februari 
2015 och reviderades utifrån återkoppling från övriga medarbetare. 

Resultat 
 
Nulägesbeskrivning 

Från utbildningens start 2004 har lärare från högskolan besökt kliniken under varje period 
av den verksamhetsförlagda utbildningen. Störst fokus låg under de första åren på kontakten 
mellan utbildningen och handledaren och under tre av studenternas fem VFU-perioder 
besöktes bara handledaren. Syftet med besöken var att: 

- bygga upp relationerna mellan de olika kliniska verksamheterna och högskolan 
- förstärka implementering av tillämpning av beteendemedicin under VFU 
- få återkoppling på utbildningens innehåll och upplägg 

 
Besöket var förlagt till mitten av VFU-perioden och samtalet tog ca 1,5 timme.  
 
Under de senare åren har klinikbesöken förändrats och syftet med besöken vidgats mot att 
även ha en tydligare inriktning mot pedagogiska frågor och bedömning. Fokus låg på både 
handledare och student vid besöken.  Olika förändringar har provats, bland annat har 
klinikbesöken dragits in under första VFU-perioden i termin 4 respektive termin 5 och tiden 
för resterande besök har minskats till en timme, se tabell 1. Försök har också gjorts att samla 
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flera handledare samtidigt vid besöken. En guide med diskussionsområden har använts vid 
besöken. Områdena har ej varit detaljbeskrivna utan berört områden som exempelvis VFUns 
upplägg och innehåll, relation mellan handledare och student, arbetsmaterial och 
skoluppgifter, tillämpning av beteendemedicin och bedömning av student. 
 
 

Tabell 1.  Tid för besöken under 2004-2014 

År Tid per besök (tim.) 
 

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 
2004-2009 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
2010-2011 1  1  1  1,5  1,5  
2012 1  1  1  1  1  
2013 - 1  1  1 1 
2014 - 1 1 - 1 
 
 

Utvärdering 

En enkät skickades ut till studenter och handledare efter VFU-period 5 2014 (bilaga 1). 31 av 
33 studenter och 13 av 17 kliniker svarade på enkäten. Enkäten innehöll 3-4 frågor där 
studenter och handledare fick skatta hur värdefulla de ansåg att klinikbesöket har varit 
utifrån olika aspekter. Skattningen gjordes på en 11-gradig numerisk skattningsskala där 0 
betydde fyller ingen funktion och 10 betydde mycket värdefulla. Enkäten avslutades med två 
öppna frågor. 

Tabell 2.  Studenternas (N=31) och handledarnas (N=13) svar i medianvärde på enkätfrågorna. 0 

betyder fyller ingen funktion, 10 betyder mycket värdefulla. 

Enkätfråga Svar 
studenter 

Svar 
handledare 

Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att skapa 
samverkan mellan klinik och högskola? 

--- 9 

Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att stödja 
handledningen mellan dig och studenten/handledaren? 

7 9 

Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att stötta 
handledningen i tillämpning av beteendemedicin? 

6 8 

Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att 
säkerställa bedömningen av studenten i VFU? 

7 8 

 
 
Studenterna och handledarna har fått beskriva på vilket sätt de tycker att klinikbesöken är 
värdefulla. Studenterna lyfte fram möjligheten att ta upp med läraren om något inte känns 
bra i relationen med handledaren eller kring upplägget och innehållet i den aktuella VFU-
perioden, att få konkreta tips kring tillämpning av beteendemedicin, att få stöttning i 
bedömningen, att besöken ger en trygghet och känsla av att högskolan bryr sig, att besöken är 
extra värdefulla när det finns problem och likaså i termin 4 för att komma igång och få 
stöttning och tips i det som är svårt. 
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Handledarna lyfte fram vikten av att som handledare kunna få stöttning och råd när något 
inte fungerar riktigt bra för studenten eller om studenten är i behov av extra stöd, att få tips 
kring hur handledningen kan förbättras och bekräftelse på att det som görs är okej och att 
besöken stärker samarbetet mellan verksamheten och högskolan. 
 
Studenterna och handledarna har fått ge förslag på hur klinikbesöken skulle kunna utvecklas. 
Studenterna ansåg att det även skulle finnas besök i period 4, att mer förberedelse skulle 
utveckla diskussionerna, att besöken bör ligga relativt tidigt i perioden för att hinna ändra 
något som inte fungerar och att det är bra att besöken inte kräver för mycket förberedelse då 
arbetsbelastningen är hög som den är. 
Handledarna ansåg att mer förberedelse och konkretare frågor skulle kunna utveckla 
besöken. 

För- och nackdelar med befintligt upplägg och innehåll av klinikbesök  

 
Fördelar 

 Under de perioder då klinikbesök görs, nås alla aktuella verksamheter och studenter. 
Klinikbesök ökar insyn och möjlighet att påverka alla kliniker, inte bara de som 
kommer till utbildningsdagar.  

 
 Ger möjlighet att direkt diskutera lösningar på specifika problem tillsammans med 
både student och handledare.  

 
 Att samla flera handledare och studenter i grupp vid klinikbesök stimulerar 
diskussion och utbyte av erfarenheter mellan handledare. 

 
 Ger möjlighet till stöttning av, bekräftelse till och trygghetskänsla hos både student 
och handledare. 

 
 Att dra ner på tiden för klinikbesök alternativt antalet klinikbesök, så som vi har 
provat, ger tidsbesparing. Möjlighet finns att tid istället kan omfördelas till längre 
klinikbesök och mer gemensamma handledaraktiviteter som utbildning och 
seminarier. 

 
 Vid besöken ligger fokus på olika frågor, ena gången på beteendemedicin och andra 
gången på upplägg av VFU, utifrån specifika behov. Detta ger olika kompetenshöjning 
vid olika besök. Kontinuitet behövs därför i besöken. 

 
 Högskolemässighet kräver att diskussioner hålls levande, klinikbesök uppmuntrar 
detta. 

 
 Den beteendemedicinska inriktningen synliggörs och diskuteras vid klinikbesöken. 
Detta gör att den beteendemedicinska profilen får lättare att förankras i klinik. 

 
 Klinikbesök minskar avståndet mellan den teoretiska och den praktiska delen av 
utbildningen. 

 
 Klinikbesöken ökar möjligheten att fånga upp och stödja svaga studenter i tid. 

 
 Klinikbesök minskar klyftan mellan utbildningen och verksamheten, vilket gör det 
lättare för handledaren att kontakta högskolan vid behov och underlättar för 
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högskolan att få kontakt med kliniska fysioterapeuter i olika utbildningsrelaterade 
frågor. 

 
 Ökar sannolikheten för att hålla kvar kliniska handledare. 

 
 
 
 
Nackdelar  

 När antalet klinikbesök minskas, finns risk för att handledaren får otillräcklig 
stöttning i bedömningen av studenten och underlaget för examinatorns bedömning 
blir bristfälligt. 
 

 Tar mycket tid. 
 

 Stor geografisk spridning av VFU kliniker i regionen ökar restider. 
 

 När för många handledare/studenter möts samtidigt blir diskussionerna allt för 
allmänt hållna. Diskussionen riskerar att fokusera på några enstaka av studenter, dvs. 
de som har störst problem. Tenderar att mer likna en handledarutbildning. 

 
 Att samla flera studenter i grupp gör det svårare att prata om den enskildes förmågor. 

 
 Otydlig frågeguide ger minskad struktur i besöken. Tillämpningen av 
beteendemedicin har inte diskuterats strukturerat. Vissa besök upplevs inte tillföra 
någonting.  Innehållet blir beroende av den besökande läraren. 

 
 När besöket ersätts med studentseminarier, så som vi provat i första perioden i T4, 
blir informationen enbart ur studenternas perspektiv. 

 
 Vid utbildningsdagar nås bara de handledare som kommer, vissa kommer aldrig.  

 
 Handledare kan bara avsätta begränsat med tid för utbildning kring handledning, 
vilket gör att fler gemensamma utbildningsinsatser inte kommer handledarna till 
godo. 

 
 Det finns ingen inplanerad tid/beredskap för oväntade situationer. Extra sårbart de 
perioder där klinikbesök inte görs. 

 
 Konsekvenser av att minska klinikbesöken märks troligtvis på sikt, t.ex. gällande 
tillämpning av beteendemedicin under VFU, samverkan och förtroende mellan 
utbildning och klinik. 
 

Förslag på utveckling av klinikbesöken 

 
Det nya upplägget av klinikbesöken innebär mycket mer än bara ett besök. Det handlar om 
en kvalitetsutveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen genom specifik handledning 
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utifrån den individuella studenten, handledaren och den verksamhet de befinner sig i. 
Klinikbesök kallas därför hädanefter för klinikhandledning. 
 
Syftet med en ny modell för klinikhandledning är att: 

- säkerställa att den beteendemedicinska arbetsmodellen tillämpas under VFU 
- stödja att organisationen av VFU är optimal för den individuella studentens lärande 
- stödja handledaren i bedömning av individuella studenter i VFU 
- bidra till att examinator får underlag (t.ex. väl grundad bedömning enligt utvecklings- 

och bedömningsinstrument, diskussionsanteckningar) för betygssättning av student  
- stödja handledarens pedagogiska uppdrag 
- stödja ett kritiskt förhållningssätt i relation till vetenskaplig skolning, olika 

kunskapstraditioner, kulturer och perspektiv 
- få återkoppling på tillämpning av beteendemedicinsk arbetsmodell i VFU samt 

utbildningens innehåll och upplägg 
- uppmuntra samverkan mellan högskola och kliniska verksamheter 

 

Genomförande 

Klinikhandledning bör ske under VFU-period 2-5, se tabell 3. Period 3-5 är av erfarenhet de 
mest kritiska, utifrån att flest studenter har blivit underkända i dessa perioder. För att 
säkerställa beteendemedicinsk tillämpning, högskolemässighet och vetenskapligt tänkande, 
bör även besök göras i VFU-period 2. I VFU-period 1 handlar mycket av den 
verksamhetsförlagda utbildningen om att bekanta sig med vårdmiljön, att komma i kontakt 
med patienter och att prova på enstaka undersökningsmoment. Studenten kräver mycket 
handledning och den beteendemedicinska profilen stöttas genom flera seminarier på 
högskolan. Ingen student har tidigare blivit underkänd under första perioden. Klinikbesöket 
kompenseras i period 1 genom ett seminarium på högskolan där studenterna får möjlighet att 
ta del av varandras upplevelse i VFU genom diskussion och strukturerad reflektion. 
 
Klinikhandledningen bör ligga i VFU-periodens mitt, för att möjliggöra att handledaren har 
bildat sig en uppfattning om studentens förmåga samt att studenten ska ha kommit in i 
verksamheten och patientarbetet. Det finns då fortfarande tid att göra förändring av sådant 
som inte fungerar bra. 
 
Klinikhandledningen bör ta 60 min i period 3 och 5, och 90 min i period 2 och 4. Tiden bör 
fördelas mellan studenter (vanligtvis två samtidigt) och handledare. Besöket inleds med 
samtalet med studenten.  
 
Tiden för klinikhandledningen bör omfördelas, så att tiden från period 1 läggs till att förlänga 
klinikhandledningen i period 2 och 4 till 90 min. Detta för att möjliggöra en strukturerad 
gemensam diskussion mellan lärare, student och handledare i syfte att förstärka tillämpning 
av ett beteendemedicinskt arbetssätt. Diskussionen bör fokusera på patientens 
egenkartläggning och funktionell beteendeanalys i period 2 och patientens grundläggande 
och tillämpade färdighetsträning i period 4. Specifika förberedelser inför dessa besök lämnas 
till student och handledare vid bokning av besöket. 
 
Om flera handledare kring flera studenter samlas samtidigt, bör gruppen inte vara större än 
att högst fyra studenter berörs. Detta för att främja att diskussionerna blir student-/patient-
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/situations-nära och att samtalet blir rimligt långt. Samtalet förlängs i relation till antalet 
studenter. 
 
En frågeguide ska användas vid handledningen för att säkerställa att alla syften tillgodoses, 
se bilaga 2.  
 
Möjlighet kan finnas att genomföra handledning via Skype. Hinder, som verksamheternas 
möjlighet att använda Skype på grund av brandväggar, bör utredas vidare. 
 
Klinikhandledningen bokas in med klinikens kontaktperson vid terminens start. En mall för 
informationsmail finns, se bilaga 3. 
 
En övergripande återrapportering till kursansvarig sker muntligt. Specifik återkoppling kring 
VFU-upplägg från studenter eller verksamheter sker skriftligt till kursansvarig. Om studenter 
med behov av extra stöd uppmärksammas vid besöket, sker en överrapportering till 
kursansvarig samt VFU-ansvarig för det aktuella länet: 
 
Västmanlands län: Johanna Fritz 
Sörmlands län: Johan Moberg 

Tabell 3.  Tid för handledningen i det nya förslaget i relation till det tidigare upplägget 

År Tid per besök (tim.) 
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 

2004-2009 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
2010-2011 1  1  1  1,5  1,5  
2012 1  1  1  1  1  
2013 - 1  1  1 1 
2014 - 1 1 - 1 
Nytt förslag - 1,5 1 1,5 1 

 

Analys av nya upplägget av klinikhandledning enligt ”Strength, 
Weakness, Opportunities, Threats” (SWOTanalys) 

 
Styrkor 

Bidrar till kvalitetssäkring av den 
verksamhetsförlagda utbildningen 

Förstärker tillämpning av den 
beteendemedicinska arbetsmodellen 
under VFU. 
 
Stödjer handledaren i bedömning av 

Svagheter 

 
Tar mycket tid. 
 
Stor geografisk spridning på VFU 
kliniker i regionen, vilket ökar restider. 
 
Avsaknad av magisterkompetens 
bland handledare i VFU, vilket dock inte 
är direkt påverkbart från högskolan. 
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student i VFU. 
 
Bidrar till att examinator får underlag 
(t.ex. väl grundad bedömning enligt 
utvecklings- och bedömningsinstrument, 
diskussionsanteckningar) för 
betygssättning av student. 
 
Stödjer högskolemässighet i VFU, dvs. 
organisationen av VFU, vetenskaplig 
skolning, en kritisk och kreativ miljö 
samt ett undervisande förhållningssätt i 
VFU. 
 
Ger återkoppling på utbildningens 
innehåll och upplägg. 
 
Klinikbesöken är tydliga gällande 
innehåll och struktur. 
 

Klinikbesöken når alla aktuella 
verksamheter och studenter. 
 

Önskvärda kombinationstjänster mellan 
akademi och klinik saknas. 
 
Om vissa verksamheter aldrig tar emot 
studenter i period 2 och 4 får de inte del 
av de specifika diskussionsfrågorna om 
beteendemedicin. 

Möjligheter 

 

Kompetenshöjning hos både handledare 
och besökande lärare. 
 
Kvalitetssäkring av VFU och delar av 
utbildningen genom kontinuerlig 
återkoppling. 
 
Möjliggör god samverkan genom t.ex. 
examensarbeten, utveckling av 
undervisningsmaterial såsom 
startkortspärmar. 
 
Stimulerar till att identifiera behov av 
framtida kombinationstjänster. 
 
Knyter kontakter för framtida 
rekryteringsbehov av lärare till 
programmet. 

Hot 

 

Försämrade ekonomiska förutsättningar. 
 
 

Hög omsättning av handledare vid en 
klinik begränsar kontinuitet. 
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Bilaga 1 

Utvärdering av klinikbesök ur handledarperspektiv 

 

Hej! 

Under den VFU-period som har varit så har både du som handledare och de studenter som du 

handlett fått ett besök av lärare från högskolan, ett så kallat klinikbesök. I syfte att utveckla besöken, 

vill vi gärna veta vad du tycker om klinikbesöken och vi är tacksamma om du vill svara med vändande 

post. Markera siffran på skalan genom att göra siffran fet alternativt ändra färg. Öppna frågor skriver 

du ditt svar direkt efter frågan. 

 

 

1. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att skapa samverkan mellan klinik och 

högskola? 

 
0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 

 

Fyller ingen funktion                                                                          Mycket värdefulla 

 

 

 

2. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att stödja handledningen mellan dig och 

studenten? 

 

0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 
 

Fyller ingen funktion                                                                          Mycket värdefulla 

 

 

 

3. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att stötta handledningen i tillämpning av 

beteendemedicin? 

 

0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 
 

Fyller ingen funktion                                                                          Mycket värdefulla 

 

 

 

 

4. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att säkerställa bedömningen av studenten 

i VFU? 

 

0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 
 

Fyller ingen funktion                                                                          Mycket värdefulla 
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5. Beskriv på vilket sätt du anser att besöken är värdefulla?  

 

 

 

6. Ge förslag på hur besöken kan utvecklas för att bli värdefullare? 

 

 

 

 

Utvärdering av klinikbesök ur studentperspektiv 

 
1. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att stötta tillämpningen av 

beteendemedicin i VFU? 

 

0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 

 

Fyller ingen funktion                          Mycket värdefulla 

 

 

2. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att säkerställa bedömningen av dig i VFU? 

 
0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 

 

Fyller ingen funktion                          Mycket värdefulla 

 

 

 

 

3. Hur värdefulla tycker du att klinikbesöken är för att stödja handledningen mellan 

handledaren och dig? 

 

0          1          2          3           4          5          6          7          8           9          10 

 

Fyller ingen funktion                          Mycket värdefulla 

 

 

 

4. Beskriv på vilket sätt du anser att besöken är värdefulla?  

 

 

 

5. Ge förslag på hur besöken kan utvecklas för att bli värdefullare? 
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Bilaga 2 

 

Frågeguide att använda vid klinikhandledning samt reflektionsmodell 

Det här är en frågeguide att användas vid klinikhandledning. Hur stort fokus respektive fråga 
får kommer att variera mellan handledningstillfällena, utifrån studenten och handledarens 
behov.  
 
I samtalet med student och handledare ska du vara uppmärksam på om studenten är i behov 
av extra stöd. Dessa signaler kan vara svåra att uttrycka i skrift, utan utgår från erfarenheter 
från tidigare fall. Om studenter med behov av extra stöd identifieras, överrapporteras detta 
till VFU-ansvariga lärare, som övertar kontakten med kliniken. Kontakten innebär att 
diskutera med student och handledare hur det extra stödet kan se ut, följa upp detta genom 
kontinuerlig kontakt med handledaren under resten av VFU-perioden och planera in extra 
klinikbesök vid behov. Processen rapporteras kontinuerligt till kursansvarig, som i sin tur har 
kontakt med programansvarig. 
 
Om det under handledningstillfället kommer upp förslag på förändringar som skulle kunna 
förbättra VFU/kursen/programmet, återkopplas detta skriftligt till kursansvarig. 
 
Student 
Organisation av VFU: 

� Hur fungerar dialogen mellan dig och handledaren? 
� Hur har fördelningen mellan handledd tid 5-6 timmar/dag och egen tid 2-3 

timmar/dag fungerat? 
� Hur fungerar arbetet med startkorten? Hur flyter arbetet med seminarie- och 

examinationsuppgifter? Finns det möjlighet att i den här verksamheten träna på det 
som du behöver för att nå kursens mål? Saknar du något? 

 

Tillämpning av beteendemedicinsk arbetsmodell: 
� Hur fungerar det att tillämpa ett beteendemedicinskt arbetssätt i den här 

verksamheten?  
� Resonera kring möjligheter, hinder och lösningar. 

 
Kritiskt tänkande: 

� Beskriv hur du tänker när du väljer ut vilka undersökningar och åtgärder som är 
aktuella i den här verksamheten? På vilket sätt är du kritisk till hur du gör dessa val? 

� Hur kan du tillsammans med din handledare reflektera över ditt eget beteende, 
handledarens beteende eller andra personer i den verksamhet som du befinner dig i.  
 

VFU - helhet och återkoppling: 
� Vilket är ditt helhetsintryck av den verksamhetsförlagda utbildningen så här långt?  
� Hur skulle du kunna ha varit bättre förberedd? 
� Finns det någon förändring som skulle höja kvalitén av VFU? 

 
Avslut: 
Är det något speciellt som du vill att jag ska ta upp med handledarna? 
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Handledare 
 
Organisation av VFU: 

� Hur har ni lagt upp praktikperioden? T ex antal studenter per handledare, 
arbetsfördelning… 

� Hur fungerar dialogen mellan handledare och student? 
� Hur har fördelningen mellan handledd tid 5-6 timmar/dag och studenternas egen tid 

2-3 timmar/dag fungerat? 
� Hur fungerar arbetet med startkorten? Hur flyter arbetet med seminarie- och 

examinationsuppgifter? Finns det möjlighet att i den här verksamheten träna på det 
som studenten behöver för att nå kursens mål? Saknar du något? 

 
Tillämpning av beteendemedicinsk arbetsmodell: 

� Hur går det för dig att stötta studenterna i att tillämpa ett beteendemedicinskat 
arbetssätt i den här verksamheten?  

� Resonera kring möjligheter, hinder och lösningar. 
� Hur fungerar bedömningen av hur studenterna tillämpar beteendemedicin? 

 
Kritiskt tänkande: 

� På vilka grunder väljer studenten ut vilka undersökningar och åtgärder som är 
aktuella i den här verksamheten? 

� Hur stöttar du studenten i ett vetenskapligt förhållningssätt? 
 
Handledning: 

�  Hur stöttar du studenten i att reflektera över sina beslut och praktiska handlingar?  
� Diskutera kring en specifik handledningssituation och stimulera till handledaren 

egenreflektion genom reflektionsmodellen.  
 

Bedömning av student: 
� Hur är studenten bedömd vid halvtidsutvärderingen i relation till utvecklings- och 

bedömningsinstrumentets olika områden? Uppskattar ni att studenten kommer att nå 
till godkänt under periodens gång? Hur har ni använt utvecklings- och 
bedömningsinstrumentet i handledningssituationen/ vid halvtidsutvärdering?  

� Hur pass självständiga är studenterna när det gäller patientarbete? Dokumentation? 
Annat? Har de ”egna” patienter? 

 
 
VFU - helhet och återkoppling: 

� Vilket är ditt helhetsintryck av den verksamhetsförlagda utbildningen så här långt?  
� Finns det någon förändring som skulle höja kvalitén av VFU? 
� Kände du dig förberedd?  
� Tyckte du studenterna var förberedda? 

 
Handledare och student, period 2 och 4 
 

� Diskutera beteendemedicin i relation till ett specifikt fall från studentens VFU. Under 
period 2 ligger fokus på patientens egenkartläggning, SIRK och hypotes och i period 4 
på patientens grundläggande och tillämpade färdighetsträning.  
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Reflektionsmodell  
Inspirerad av Kolb’s (1984) reflektionscykel 

 

 

 

 
Beskriv 

svårigheten 

 
Vad gick bra och 
vad gick mindre 

bra? 

Vad kan vara 
orsaken till 
problemen? 

 
Handlingsplan 

Vad kan du göra om 
det händer igen? 
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Bilaga 3 

Mall för inbokning av klinikhandledning 

 
 
Hej! 
Terminen är i full gång och snart påbörjar studenterna sin verksamhetsförlagda utbildning. 
Det innebär att det är dags för mig att boka in besök hos er. 
  
Vi kommer att besöka både er som handledare och studenterna vid ett tillfälle. Besöket syftar 
till att ge er möjlighet att diskutera frågor rörande: 

• upplägg av VFU 
• beteendemedicinskt arbetssätt 
• handledning och bedömning av student 
• arbetsmaterial  
• Övrigt som ni vill ta upp 

 
Förbered er genom att fundera igenom dessa frågor, förbered halvtidsbedömningen av 
studenten och ta gärna med er egna frågor som ni vill diskutera med oss. Förbered dig också 
genom att fundera ut en handledarsituation som du vill diskutera. 
 
Period 2 och 4. 
Besöket beräknas ta 1,5 timme och vi önskar först träffa studenterna enskilt ca 30 min, 
därefter er handledare 30 min. Besöket avslutas med 30 minuter gemensam diskussion 
mellan student, handledare och lärare. Fokus för den gemensamma diskussionen är att 
arbeta med patientens egenkartläggning och den funktionella beteendeanalysen(SIRK och 
hypotes) (period 2) alternativt patientens grundläggande och tillämpade färdighetsträning 
(period 4). Studenten väljer ut en patient från senaste veckans besök, från vilken 
diskussionen utgår ifrån. Ni som handledare behöver påminna studenten om att hon/han 
måste förbereda detta inför besöket.  
 
Period 3 och 5 
Besöket beräknas ta 1 timme och vi önskar först träffa studenterna enskilt ca 30 min, därefter 
er handledare. Alla som deltagit i handledningen av studenterna och även 
verksamhetsansvarig är välkomna att delta. 
  
För att kunna samordna tider i flera verksamheter under samma dag ger vi här ett förslag på 
tid. Om tiden inte passar bör ni höra av er så snart som möjligt. Bekräfta att ni har fått 
informationen. 
  
Tid hos er för besök:  
Onsdagen den 26 november kl. 10-11 
  
Hälsningar 
 
 
 


