
Välkommen till VFU i Nära Vård 

Här kommer viktig information till dig som student.  

Kontakta med din VFU plats två veckor före din planerade VFU. När du gör din VFU i primärvården är 

det du som student som ska ta kontakt med din VFU-plats. Senast två veckor innan du börjar måste 

du ta kontakt via e-postför att lämna ditt personnummer och namn så att din behörighet till 

datajournalsystemet kan förberedas. Du skickar också med din studieplan. När du kommer till 

vårdcentralen är det viktigt att du har med dig din e-legitimation och dina koder.  

 

Hur får jag kontakt med min VFU plats?  

1. Besök VFU-torget och klicka på ”Verksamhetspresentationer”.  

2. Klicka på ”Område Nära Vård” och välj vårdcentral för din VFU. Vårdcentralerna är organiserade 

efter länsdel (Norra, Södra, Öster, Väster samt ”Privata samarbetspartners Nära Vård”). Där står 

”kontaktperson”. Kontaktperson är den distriktssköterska/sjuksköterska som är studentansvarig på 

vårdcentralen. Här finns e-postadress till kontaktpersonen.  

3. Skicka dina uppgifter till vårdcentralens kontaktansvariga. Vissa vårdcentraler har en allmän e-

postadress som du kan skicka dina uppgifter till så vidarebefordras det till den kontaktpersonen.  

4. Innan du börjar på vårdcentralen får du sedan svar via e-post från din kontaktperson.  

5. Skicka också din studieplan till den som är studentansvarig.  

 

Studentansvarig distriktssköterska och kliniskt adjungerad adjunkt (AKA).  

På varje vårdcentral finns en studentansvarig distriktssköterska/sjuksköterska som är ansvarig för din 

placering. Vårdcentralerna är utspridda i hela länet vilket innebär att kliniska adjunkterna inte har 

möjlighet att åka ut och att träffa studenterna utan istället arbetar gentemot de studentansvariga 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna. Om problem skulle uppstå under din placering är det i första 

hand den studentansvariga distriktssköterskan/sjuksköterskan du ska vända dig till. Vid behov kan du 

alltid ta kontakt med de kliniska adjunkterna via den gemensamma e-postadressen: 

aka.narsjukvard@regionorebrolan.se  

Vårdcentralens öppettider 

Samtliga vårdcentraler har öppet kl 08-17 på vardagarna och det är under en del av denna tid som du 

är schemalagd.  

Lycka till!  

Ulfet Hamed klinisk adjunkt, Cecilia Lindvall, klinisk adjunkt, Karin Bilock klinisk adjunkt, 

aka.narsjukvard@regionorebrolan.se.  

Annika Sjögren studierektor, annika.sjogren@regionorebrolan.se 


