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Prefektbeslut - Åtgärder vid problem under VFU (HV) 

Inom Institutionen för hälsovetenskaper finns flera utbildningar där 
studenterna har VFU inom Region Örebro Läns verksamheter. Regionen har 
uppmanat universitetet att ta fram en gemensam riktlinje för hur olika problem 
kopplade till VFU ska hanteras. Detta dokument är ett förslag till en sådan 
gemensam riktlinje, för institutionerna HV och MV. Dokumentet har arbetats 
fram av lärare verksamma inom institutionerna, med stöd av utredare och 
jurister på Universitetskansliet. Förslaget har också presenterats för 
Studierektor/Avdelningschef vid Region Örebro Läns Utbildningscentrum, som 
ser positivt på förslaget.   

Beslut 
 
Prefekt beslutat att fastställa ”Riktlinjer om åtgärder vid problem under 
verksamhetsförlagd utbildning för studenter vid Institutionen för 
hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för medicinska vetenskaper (MV)” 
enligt förslag.  
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas inom 
Institutionen för medicinska vetenskaper (MV).  

Beslut i ärendet har fattats av prefekt Elisabeth Ericsson efter föredragning av 
Institutionsledningsadministratör Diederic Brummer. 

Expediering 
Proprefekt 
Enhetschefer vid HV 
Universitetskansliet 
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Riktlinjer om åtgärder vid problem under verksamhetsförlagd utbildning för 
studenter vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för 
medicinska vetenskaper (MV)1 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en examinationsform med särskilda förutsättningar.  
Till skillnad från exempelvis salstentamina är möjligheten till förnyade examinationstillfällen 
generellt sett begränsade. För att förebygga att studenter tvingas avbryta sin utbildning p.g.a ej 
godkänd VFU är det viktigt att problem kopplade till VFU identifieras och hanteras.  

Örebro universitet samarbetar med flera regioner/landsting och kommuner om studenternas 
verksamhetsförlagda utbildning. Hos dessa samarbetspartners finns vanligen huvudansvariga 
kliniska handledare som har olika benämningar. Exempel på vanliga benämningar är adjungerad 
klinisk adjunkt (AKA), läkarutbildningsansvariga (LUA) och ansvarig klinisk handledare. I följande 
text likställs dessa under benämningen ”ansvarig klinisk handledare”. Om verksamhetens VFU-
organisation inte har en funktion motsvarande ansvarig klinisk handledare så innehar den 
tjänstgörande kliniska handledaren samma ansvar och vid eventuella problem under VFU ska detta 
handläggas i nära samarbete med examinator vid Örebro universitet. Den kliniska handledarens 
bedömning av studentens uppfyllelse av kursens mål är viktig och sker kontinuerligt under VFU. 

Dessa riktlinjer anger vad universitetet ska göra när studenter inom medicin-, hälso- och 
vårdutbildningar uppvisar brister, särskilda svårigheter eller problem under VFU. Riktlinjerna 
fastslår också vad som gäller om allvarliga problem som kan utgöra ett hot mot patient- eller 
studentsäkerheten identifieras.  

När en student uppvisar brister, särskilda svårigheter eller problem gäller följande: 
1. Verksamheten informerar snarast ansvarig klinisk handledare som informerar ansvarig 

examinator vid Örebro universitet. 
2. Examinator ansvarar för att samtal skyndsamt kommer till stånd mellan studenten, klinisk 

handledare och universitetet. Beroende på situation kan ytterligare personer, exempelvis 
studievägledare, delta vid samtalet. Samtalet syftar till att tydliggöra de inblandades syn 
på vilka brister, särskilda svårigheter eller problem som finns och orsaken till dessa. 

3. Studenten informeras om vilket stöd universitetet kan erbjuda för att studenten ska 
kunna nå kursens lärandemål. Studenten bör även uppmanas till att reflektera över 
vilka insatser studenten själv kan göra för att nå kursens mål.  

4. Examinator ansvarar för att en tjänsteanteckning över sakförhållanden upprättas 
och diarieförs.  

5. Examinator ansvarar för att universitetet upprättar en handlingsplan med föreslagna 
stödåtgärder. Handlingsplanen kan innehålla en eller flera av stödåtgärderna nedan: 

 

                                                      
1 Dokumentet gäller för Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro 
universitet, Kommunerna i Örebro län och Region Örebro Län samt för övriga som institutionen samverkar med, om 
platser för verksamhetsförlagd utbildning. 
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- stödjande uppföljningsmöten/samtal mellan berörda parter 
- byte av klinisk handledare 
- byte av VFU-placering, om detta medges av utbildningens regler, upplägg och tillgång till VFU-

platser (examinator informerar VFU-handläggare) 
- stöd via studievägledare och/eller Campushälsa samt studentombud 
- förlängd VFU, om detta medges av utbildningens regler, upplägg och tillgång till VFU-platser 

 

När en student uppvisar brister avseende kunskap, färdighet eller förhållningssätt 
som medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon person fysiskt 
eller psykiskt gäller följande: 

1. Ansvarig för verksamheten där VFU bedrivs kan, i enlighet med den verksamhetens regler och 
rutiner, besluta om att direkt avbryta studentens placering vid den aktuella VFU-platsen, om 
studenten uppvisar grov oskicklighet eller uppvisar ett beteende som kan utgöra ett hot mot 
patient- eller studentsäkerheten. Detta regleras av mottagande VFU-plats.  

2. Ansvarig klinisk handledare informerar omedelbart berörd examinator vid Örebro 
universitet, som i sin tur kontaktar enhetschef och/eller programansvarig. 

3. Examinator har rätt att, i samråd med berörd klinisk handledare, besluta att underkänna en 
student under pågående VFU under förutsättning att detta reglerats i aktuell kursplan. I 
annat fall underkänns studenten efter slutförd VFU-placering. 

4. Vid en allvarlig incident kan rektor anmäla ärendet vidare till Högskolans avskiljandenämnd 
som utreder och fattar ett eventuellt beslut om avskiljande av studenten från 
högskoleutbildningen i enlighet med gällande förordning.2  

5. I det fall en student stör verksamheten vid VFU-platsen kan anmälan ske till disciplinnämnden 
vid Örebro universitet som i sin tur kan fatta beslut om att avstänga studenten från studierna 
under en viss tid.3  

6. Om en student uppträder störande eller inte rättar sig efter verksamhetens instruktioner 
alternativt ordningsregler, trots upprepade samtal, ansvarar examinator för att kontakt tas 
med juristenheten vid Örebro universitet. Även i det fall en allvarlig incident inträffar där 
studenten tvingas avbryta sin VFU-placering bör juristenheten kontaktas omgående.  

 
I samband med förnyat VFU-tillfälle gäller följande: 

1. Ett förnyat VFU-tillfälle planeras med utgångspunkt från den upprättade handlingsplanen. 
2. Studenten anvisas en VFU-placering av universitetets VFU-organisation. VFU-

placeringen och val av klinisk handledare bör ske i samråd med examinator och 
mottagande VFU-organisation med omsorg utifrån identifierade problem. Med studentens 
samtycke får viss överrapportering ske.  

3. Antalet möjligheter till förnyad VFU framgår av aktuell kursplan. 
 

Studievägledning 
Studenten kan alltid kontakta studievägledningen www.oru.se/student/stod-under- 
studietiden/studievagledning/ 
Campushälsan Student 
Vid problem som rör studiesituationen och/eller studentens hälsa kan studenten kontakta Campushälsan 
Student. www.oru.se/student/stod-under-studietiden/campushalsan/. 

 

                                                      
2 Se. 4 kap. 6 § Högskolelagen, samt förordning om avskiljande av student från högskoleutbildning SFS 2007:989 
3 Se. 10 kap. 1 § högskoleförordningen. 

http://www.oru.se/student/stod-under-studietiden/studievagledning/
http://www.oru.se/student/stod-under-studietiden/studievagledning/
https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/stod-under-studietiden/halsa-valmaende-och-traning/campushalsan/
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