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Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning, område hälsa, vid
Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet.
Riktlinjerna gäller from vårterminen år 2022.
Definition av verksamhetsförlagd utbildning
Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) menas handledd undervisning förlagd till
verksamhet där studenterna utför vård, omvårdnad och rehabilitering till patienter,
vårdtagare eller klienter. Verksamhetsförlagd utbildning ska bedömas som enskilt moment
(eller prov) mot kursplanens målformuleringar.
Absoluta förkunskapskrav
Vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik; område hälsa, kan de föreligga
absoluta förkunskapskrav på kurser där VFU-perioder ingår. På kurser där absoluta
förkunskapskraven föreligger anges detta i kursplanen under rubriken Särskild
behörighet med texten: ”Kurser kräver dessutom följande godkända kurser eller motsvarande”.
De absoluta förkunskapskraven (Särskild behörighet) ska när VFU-perioden är förlagt;
1) till Lp1 vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 4, 2) till Lp2 vara uppfyllda
senast omtentamensperioden i augusti, 3) till Lp 3 vara uppfyllda senast
tentamensperioden Lp 1, 4) till Lp4 vara uppfyllda senast tentamensperioden i Lp 2. Det
förekommer i studieordningen kurser när två VFU-perioder följer i kurser efter
varandra, och där föregående VFU-moment är ett absolut förkunskapskrav och därmed
behörighetsgivande för efterföljande VFU-period. I dessa fall ska de absoluta
förkunskapskraven vara uppfyllda första dag den nya kursen med VFU-perioden
påbörjas.
Ansökan och antagning
De flesta kurser med VFU-perioder söks via antagning.se. Kurser med VFU-perioden
som ges under vårterminen ska sökas senast 15/10 och kurser med VFU-perioder som ges
under höstterminen ska sökas senast 15/4. Antagningen vid LTU granskar de absoluta
förkunskapskraven och gör antagning till dessa kurser. Studenten måste svara JA på
antagningsbesked. Studenten kan vid granskning bli villkors-antagen (VI), i vilka fall HLT
gör slutgiltig antagning efter att studenten kan uppvisa att den fullgjort de absoluta
förkunskapskraven. Underlåtenhet att söka respektive tacka JA till erbjuden plats i kurs
med VFU-period kan innebära att studenten förlorar rätten till VFU-placering.
Rätt till examination och omexamination
Studenten äger rätt till en examination och en omexamination av VFU-period. Om
synnerliga skäl föreligger så kan huvudutbildningsledaren på HLT bevilja ytterligare
VFU-examination.
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Bedömning
En mittbedömning ska göras på varje student på varje VFU-period. Om det vid denna
mittbedömning framkommer att studenter riskerar att bli underkänd på sitt VFUmoment ska en handlingsplan upprättas av handledare och examinator i samråd med
studenten. Handlingsplanen ska utgå ifrån kursens mål och lärandeaktiviteter och ska med
grund i kursens bedömningsunderlag på ett tydligt sätt klargöra vad studenten ska arbeta
med för att uppfylla kursens mål. När handlingsplan är upprättad ska examinatornfölja
studenten fram till slutbedömning.
Avbrott på examinators initiativ av VFU-period pga säkerhetsskäl och
allvarliga brister
Ansvarig examinator äger, efter samråd med handledare/ verksamhetsanknuten adjunkt
eller huvudutbildningsledare HLT, rätt att omedelbart avbryta en students VFU-period.
Detta är tillämpligt då studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter
eller förhållningssätt att patientsäkerheten och eller patienternas förtroende för
verksamheten riskeras. Vidare får VFU-perioden avbrytas om allvarliga misstag begås av
studenten. När/om verksamheten upptäcker sådana missförhållanden ska dessa påkallas
för ansvarig examinator för VFU-momentet. När examinator avbryter VFU-period
innebär det att studenten underkänns i förtid och ett examinationstillfälle på VFUmomentet är förverkat.
Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts enligt ovanstående ska en individuell
handlingsplan upprättas där det framgår vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
studenten behöver förvärva och uppvisa för att möjliggöra ett godkännande på
kommande VFU-period. Av handlingsplanen ska det även framgå information att
påföljande VFU-examination är den sista omexaminationen som studenten har rätt till.
Kursansvarig/ examinator ansvarar för handlingsplanens upprättande.
Ny VFU-period
Inför VFU-period då studenten sedan tidigare har ett underkännande ska ett
avstämningsmöte genomföras mellan kursansvarig/examinator och student. Syftet med
mötet är att tydliggöra för studenten dennes ansvar som baseras på upprättad
handlingsplan och i relation till kursmålen. Vidare ska studentens rätt till handledning
och stöd under kommande VFU-period påtalas. Studenten ska upplysas om att detta är
sista chansen till omexamination på VFU-kursen.
När studenten efter underkänt VFU-moment ska genomföra ny VFU-period inom
samma kurs har kursansvarig/examinator rätt att besluta om lämplig VFU-placering.
Denna VFU-placering ska företrädelsevis vara i närområdet till campus Luleå och där
verksamhetsanknuten adjunkt/ huvudhandledare finns. HLT ska eftersträva att studenten
får en ny handledare för denna VFU-period, alternativt en ny VFU-placering.
Studieuppehåll av VFU-period på grund av hälsoskäl
Ansvarig examinator äger, efter samråd med handledare/ verksamhetsanknuten adjunkt
eller huvudutbildningsledare HLT, rätt att omedelbart avbryta en students VFU-period
om studenten på grund av ohälsa inte kan fullgöra sin VFU-period. Om avbrott av VFUperiod görs av examinator pga students ohälsa resulterar detta inte i ett underkännande
av VFU-momentet. Kursansvarig har rätt att besluta om lämplig VFU- placering vid
återupptagande om studierna.
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Om studenten själv väljer att avbryta sin VFU-period renderar detta inte i ett
underkännande av VFU-momentet. Vid återupptagande av studierna på VFU-perioden
ska detta ske med återstående tid nästa gång kursen ges. Kursansvarig har rätt att besluta
om lämplig VFU-placering vid återupptagande om studierna, vilket i möjligast mån ska
genomföras på samma placering från där avbrotten skedde.
Avrådan
Studieresultaten i utbildningen bör fortlöpande kontrolleras i syfte att utgöra underlag för
studievägledning och studentens studieplanering av utbildningens genomförande. Vid
tveksamhet om en students möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen
samt vid tveksamhet om studentens lämplighet för att utöva yrket, så bör det skyndsamt
och noggrant utredas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Initiering av
utredning bör göras av berörda lärare och/ eller handledare och ledas av utbildningsledare
i samråd med huvudansvarig utbildningsledare vid HLT.
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