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Hanteringsordning för tilldelning samt fördelning av VFU-platser inom Fysioterapeutprogrammet 

Studenterna på Fysioterapeutprogrammet fördelar själva befintliga VFU-platser inom sin kurs, med 
nedanstående undantag/tillägg. 

 
1. Programmet tilldelar VFU-plats vid:   

• Särskilda skäl (verifierat av läkarintyg eller motsvarande). Intyget måste beskriva skäl till 
varför studenten behöver genomföra sin VFU på särskild ort. (Intyg mottagna av VFU-
ansvarig efter att listan med VFU-platser lämnats ut till studenterna för platsfördelning 
kommer ej att beaktas). 

• Underkänd VFU (en individuell bedömning sker i varje enskilt fall om studenten ska ingå i 
den ordinarie urvalsprocessen eller tilldelas plats).  

Studenter som tilldelats VFU-plats enligt ovan finns angivna på VFU-listan som lämnas ut till 
studenterna. 

 
2. Fördelning av VFU-platser  
Förutom den prioritering som kursen själv valt finns en prioritering fastställd av Medicinska 
fakulteten och programutskott på fysioterapeutprogrammet. De studenter som skall få en VFU-plats 
enligt prioritering nedan skall ges företräde till VFU på lämplig ort.  

• Studentfackliga uppdrag (sektionsordförande, ordförande i fysioterapeuternas studentsektion, 
i de fall ordförande sitter som ensam ledamot, samt studenter med arvoderade 
Consensusuppdrag) (intyg krävs): VFU-plats på pendlingsavstånd rimligt utifrån uppdrag 
under aktuell VFU-period 

• Uppdrag på Clinicum (intyg krävs): VFU-plats på pendlingsavstånd rimligt utifrån uppdrag 
under aktuell VFU-period 

• Idrottsutövande på elitnivå (intyg krävs): Elitnivå definieras som högsta nationella nivå (högsta 
divisionen/serien inom respektive idrott alternativt potentiell1 eller aktuell 
landslagsidrottare) VFU-plats på ”bäst lämpade ort” för att kunna bedriva elitidrottande 
under aktuell VFU-period. 

Intyget skall verifiera att studenten under aktuell VFU-period uppfyller kravet enligt någon av ovan 
beskrivna prioriteringar. Intyget ska även beskriva skäl till varför studenten behöver genomföra sin 
VFU på särskild ort (t.ex. antal träningar samt tävlingar under perioden, arbetstid och ort för specifikt 
fackligt uppdrag eller arbete på Clinicum). 

 

VFU-ansvarig gör en individuell bedömning av varje intyg som lämnas in. Vid behov sker avstämning 
med programansvarig och/eller programutskott. Efter bedömning av intyg så erhåller studenten ett 
intyg från VFU-ansvarig att giltigt skäl föreligger för fördelning av VFU-plats. Detta intyg ska kunna 
uppvisas vid kursens fördelning av VFU-platser. 

                                                           
1 definieras av respektive specialidrottsförbund 


