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Halvtidsbedömning  
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten har bedömts utifrån fyra huvudkriterier: Problembearbetning och kliniskt resonemang, Praktiska 
färdigheter, Professionellt förhållningssätt och Självstyrt lärande. Halvtidsbedömning respektive slutbedömning har 
genomförts och studenten har erhållit information om bedömningen utifrån ovanstående kriterier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

HALVTIDSBEDÖMNING                    Datum: ___________ 

 
          Tillräcklig  
 
          Ej tillräcklig (se handlingsplan) 

 
 
Underskrift handledare på klinik:                        Namnförtydligande: 
 

______________________________ ______________________________ 
  

Underskrift student:                                       Namnförtydligande: 
 

______________________________ ______________________________ 
 

Underskrift kontaktlärare (om närvarande):       Namnförtydligande: 
  

______________________________ ______________________________  

 

Studentens namn: _______________________    Personnummer: _________________                 
 
Termin: ____________            VFU-period (fr.o.m. - t.o.m.): __________ - ___________   
 
VFU-plats: ___________________________________________________________ 
 
Frånvaro:              NEJ                 
 
                                JA          Om ja, antal dagar: _____       
 
                                           Om frånvaro, har tagits igen. Hur: ______________________ 
 

________________________________________________ 
 

                                          

______________________________________________________________ 

  

http://www.hmv.liu.se/fysioterapi


 

      

    
  

   

Information inför användandet av dokumentet 
”Halvtidsbedömning verksamhetsförlagd utbildning (VFU)” 

 
• Detta dokument ska användas vid halvtidsbedömning av studentens insatser på VFU i termin 3-5. 

Bedömning av studentens insatser ska ske i förhållande till målen i aktuell kursplan. Observera att ett 
annat dokument används för slutbedömning.  

 

• Studentens insatser bedöms utifrån fyra huvudkriterier. Varje huvudkriterium inleds med en 
kort förklarande text samt bryts ner i 4-6 delkriterier. Varje delkriterium bedöms på en skala 
från ”Låg förmåga” till ”God förmåga”. Observera att bedömningen ska relateras till en rimlig 
nivå efter halva VFU-perioden i aktuell termin. Bedömningen motiveras i utrymmet till höger 
om kriteriet för att ge studenten bästa möjliga återkoppling. Överenskomna strategier som är 
tydliga och genomförbara anges för att stödja studentens försatta utveckling relaterat till 
aktuellt kriterium.  

 

• ”Ej möjligt att bedöma” markeras om underlag saknas för att delkriteriet ska kunna bedömas vid 
halvtidsbedömningen. Viktigt är att då dokumentera strategi framåt för att möjliggöra bedömning av 
aktuellt delkriterium vid slutbedömning. 

 

• Om ett delkriterium innefattar mer än en dimension kan fältet för motivering nyttjas för att förtydliga 
olika bedömning av dessa dimensioner.  

 

• Student och handledare fyller i förväg i varsitt bedömningsdokument vilka utgör underlag för 
bedömningssamtalet.  

 

• Den samlade bedömningen för respektive huvudkriterium är en konklusion av de tillhörande 
delkriterierna. Samtliga delkriterier måste vara markerade som minst ”Tillräcklig förmåga” för att den 
samlade bedömningen för huvudkriteriet ska kunna markeras som ”Tillräcklig”. Det vill säga, om 
något delkriterium inte är möjligt att bedöma eller bedöms som låg eller viss förmåga blir 
bedömningen "Inte tillräcklig" vid halvtid. Det är viktigt att ha en dialog kring orsakerna till 
bedömningen och sätta lämpliga strategier framåt utifrån detta. Det kan vara så att studenten helt 
enkelt inte har hunnit genomföra vissa moment p.g.a. lågt patientflöde eller haft utmaningar kring att 
genomföra vissa moment. Dessa två orsaker ger två skilda behov av strategier framåt.  

 

• Halvtidsbedömning ”Tillräcklig” som anges på sidan 1 innebär att bedömningen av samtliga fyra 
huvudkriterier måste vara ”Tillräcklig”. 

 

• Halvtidsbedömning ”Ej tillräcklig” som anges på sidan 1 innebär att bedömningen av minst ett av de 
fyra huvudkriterierna är ”Ej tillräcklig”. Om risk föreligger att studentens insats i VFU kan komma att 
bedömas ”Ej tillräcklig” ska kontaktlärare på fysioterapeutprogrammet snarast kontaktas för att 
möjliggöra deltagande vid bedömningssamtalet. I samband med bedömningssamtalet ska student, 
handledare och kontaktlärare säkerställa att överenskomna strategier är tydliga och genomförbara för 
att ge studenten goda förutsättningar för fortsatt utveckling i relation till bedömningskriterierna. 

 

• Efter bedömningssamtalet ska både student och handledare (och eventuellt kontaktlärare) skriva 
under dokumentet på sidan 1 för att intyga att halvtidsbedömningen har ägt rum och att studenten 
har fått återkoppling om bedömningen utifrån kriterierna. 

 



 

      

    
  

   

 

Problembearbetning och kliniskt resonemang 
Problembearbetningen handlar om hur studenten använder sina kunskaper i olika situationer. Det gäller t.ex. att göra klart för sig vad situationen handlar om, att förstå det 
man ser och hör, att veta vad man ska fråga om samt att veta vad man ska göra. Fysioterapiprocessens struktur ligger till grund för delkriterierna, och varje steg förutsätter 
att studenten kan föra ett kliniskt resonemang baserat på kunskap och erfarenheter så att det finns en tydlig röd tråd genom processen. 

 
Studenten Ej möjligt 

att 
bedöma 

Låg 
förmåga 

Viss 
förmåga 

Tillräcklig 
förmåga 

God 
förmåga 

Motivering och strategi framåt 

1. Kan inhämta relevant 
information om patienten 
genom exv. anamnes 

      

2. Kan välja relevanta 
undersökningar, 
analysera fynd och 
formulera 
funktionsdiagnos 

     

3. Kan sätta upp 
realistiska mål 
tillsammans med 
patienten 

     

4. Kan välja och motivera 
relevanta 
behandlingsmetoder 

     

5. Kan välja och motivera 
relevanta 
utvärderingsmetoder 
samt kritiskt värdera sitt 
handlande 

     

 

Samlad bedömning Problembearbetning och kliniskt resonemang (konklusion av ovanstående delkriterier)    
       

Tillräcklig  
 
Ej tillräcklig (se strategi framåt)  
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Praktiska färdigheter 
De praktiska färdigheterna handlar om hur studenten praktiskt i olika situationer utför handlingar/åtgärder som är anpassade till identifierade problem hos patienten. 
 

Studenten Ej 
möjligt 
att 
bedöma 

Låg 
förmåga 

Viss 
förmåga 

Tillräcklig 
förmåga 

God 
förmåga 

Motivering och strategi framåt 

1. Kan tillämpa ergonomiska 
principer och god arbetsteknik 

      

2. Kan tillämpa ett gott handlag vid 
undersökning och behandling 

     

3. Visar förmåga att utvärdera 
fysioterapeutiska insatser 

     

4. Kan muntligt och skriftligt 
rapportera och dokumentera 
fysioterapeutiska insatser 

     

5. Visar på pedagogisk och 
kommunikativ förmåga i möte med 
patient och anhörig 

     

6. Visar på förmåga att arbeta 
patientsäkert 

     

 
Samlad bedömning Praktiska färdigheter (konklusion av ovanstående delkriterier)    
 

Tillräcklig 
 
Ej tillräcklig (se strategi framåt)  
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Professionellt förhållningssätt 
Det professionella förhållningssättet handlar om hur studenten förhåller sig till andra människor samt till sin professionella utveckling. 
 

Studenten Ej möjligt 
att 
bedöma 

Låg 
förmåga 

Viss 
förmåga 

Tillräcklig 
förmåga 

God 
förmåga 

Motivering och strategi framåt 

1. Respekterar egenvärde 
och personlig integritet 
hos patienten och 
behandlar patienten med 
respekt 

      

2. Kommunicerar med 
patient, anhörig och 
personal baserat på 
respekt, empati och 
ömsesidighet 

     

3. Har förmåga att 
samarbeta med personal 
och studenter samt kan ge 
och ta återkoppling 

     

4. Har förmåga att 
identifiera och bearbeta 
etiska frågeställningar 
samt uppträder i enlighet 
med yrkesetiska och 
övriga regler i arbetslivet 

     

 

Samlad bedömning Professionellt förhållningssätt (konklusion av ovanstående delkriterier) 
 
            Tillräcklig  

 

            Ej tillräcklig (se strategi framåt) 

 
  

  

  

          

          

          

          



6(6) 

 

      

 

Självstyrt lärande 
Det självstyrda lärandet handlar om studentens förmåga att identifiera egna kunskaper och färdigheter samt formulera och tillämpa strategier för ytterligare 
kunskapsinhämtning. 
 

Studenten Ej möjligt 
att 
bedöma 

Låg 
förmåga 

Viss 
förmåga 

Tillräcklig 
förmåga 

God 
förmåga 

Motivering och strategi framåt 

1. Visar insikt i sina 
styrkor och svagheter 

      

2. Kan utifrån 
identifierade 
lärandebehov utforma 
mål och strategier som 
underlag för teoretiska 
och praktiska studier 

     

3. Tar ansvar för egen 
yrkesmässig och personlig 
utveckling genom att 
tillämpa strategier och 
följa upp satta mål 

     

4. Efterfrågar och 
använder sig av 
återkoppling för sitt 
fortsatta lärande 

     

 
Samlad bedömning Självstyrt lärande (konklusion av ovanstående delkriterier) 
 
        Tillräcklig  
 
          Ej tillräcklig (se strategi framåt)   

  

          

          

          

          


