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Avtal om verlcsamhetsförlagd utbildning för utbildningar
inom medicin och farmaci 2018-2020

Detta avtal reglerar övergripande principer för verksamhetsförlagd utbildning(VFU)mellan Uppsala
universitet, Vetenskapsområdet medicin och farmaci, Box 256, 751 OS Uppsala, organisationsnummer
202100-2932("universitet") och Uppsala kommun,753 75 Uppsala, organisationsnummer 212000-3005
("kommunen").
Avtalet ersätter tidigare avtal med liknande omfattning och inriktning.
Till detta avtal finns bilagor med dimensionering (bilaga 1 och 2)och kvalitetskriterier (bilaga 3)för de
olika utbildningarna.

§ 1 Inledning
Samarbetet mellan universitetet och kommunen kring utbildning är av stor vikt för båda parter. För att ha
möjlighet att bedriva en högkvalitativ vård och omsorg inom kommunens verksamhet behövs god tillgång
till välutbildad personal. Universitetets utbildningar inom vård, medicin och farmaci har avgörande
betydelse för kommunens personal%rsörjning. För universitets utbildningar är ett nära samarbete med
kommunen centralt bland annat för att säkerställa att utbildningen har godkvalitet och yrkesrelevans samt
når examensmålen.

§ 2 Avtalets omfattning
Avtalet avser VFU på fysioterapeut-, logoped-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet
samt kurser inom det farmaceutiska vetenskapsområdet. Omfattningen av VFU-placeringarna per
program framgår av bilaga 1 och är en miniminivå vilket innebär att fler platser än de dimensionerade kan
överenskommas vid de terminsvila beställningarna.
Placering på andra terminer och inriktningar inom programmen kan förekomma efter överenskommelse
mellan ansvariga för programmen och uppdragstagare utan att tilläggsavtal behöver upprättas. Detta avtal
och övriga överenskommelser gäller i tillämpliga delar även för dessa placeringar.

§ 3 Definition av VFU
Inom ramen för detta avtal definieras VFU som schemalagd, handledd och examinerande klinisk
undervisning. Även undervisningsmoment som inte benämns VFU,men som uppfyller dessa kriterier,
omfattas av avtalet.

§ 4 Hantering av övrig praktisk undervisning
Undervisning inom medicinska och farmaceutiska fakulteterna, vid sidan av läkarprogrammet, som inte
faller under definitionen av VFU i § 3, men som ändå innebär att praktiska undervisningsmoment förläggs
till uppdragstagarens lokaler, som t ex auskultationer och fältstudier, ska i normalfallet ersättas av
universitetet.
Ersättning, dimensionering samt andra villkor för övrig praktisk undervisning på respektive
utbildningsprogram och kurs ska regleras i separata skriftliga överenskommelser.

§ 5 Samverkan
Samverkan mellan parterna om hur VFU:n ska bedrivas och utvecklas ska i normalfallet ske inom
kornmitten vid medicinska fakulteten(GRITNK)och kornmitten för farmaceutiska fakulteten(GRUFF)
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och berörda programkommitteer. Strategiska diskussioner
om inriktning och långsiktig utveclding av VFU kan även ske på samtliga beslutsfattande nivåer mellan
universitetet och uppdragstagaren.

§ 6 Gemensamt åtagande
Parterna ska gemensamt:
a) överenskomma om dimensioneringen av VFU:n (bilaga 1)
b) ansvara för att faktiska studentvolymer blir i enlighet med den överenskomna dimensioneringen
c) svara för att förläggningen av VFU:n sker i samarbete för att säkerställa kvalitet och förankring i
kommunens verksamhet
d) verka %r att överenskomna kvalitetskriterier (bilaga 2) uppfylls för respektive program och kurs
e) kontinuerligt utveckla och utvärdera de handledningsmodeller och den handledarorganisation som
finns
fl

planera och genom%ra handledarutbildning

g) när det är möjligt använda KLIPP som system %r bokning och fakturering av VFU-platser
h) kontinuerligt arbeta med att utveckla en gemensam utvärderingsmodell för återkoppling från både
studenter och mottagande verksamhet

§ 7 Universitetets åtagande
Universitet ska:
a) tillse att förläggningen av VFU:n får en så jämn fördelning över tid som möjligt, dels över
terminer och läsår, dels över veckodagar och dygn, med hänsyn tagen till både studenternas
arbetsvillkor och kommunens verksamhet
b) i god tid samråda med kommunen om:
1. start av nya utbildningsprogram med VFU inom relevanta områden
2. väsentliga förändringar iutbildnings- och kursplaner som påverkar förläggningen av VFU
3. väsentliga %rändringar av antalet studieplatser i program och kurser som omfattas av avtalet

4, väsentliga förändringar i inriktning eller omfattning av nationella kliniska slutexaminationer
(NKSE)
c) svara för att studenterna är informerade om arbetstider samt övriga villkor och förutsättningar
inför VFU-placeringen
d) erbjuda poänggivande kurser i handledningsmetodik samt vid behov tillhandahålla pedagogiskt
stöd till handledare och huvudhandledare
e) senast den 15 september (inför vårterminen) respektive 15 mars (inför höstterminen) beställa
önskat antal utbildningsveckor från uppdragstagaren
fl informera studenterna om att de vid påbörjad VFU måste vara vaccinerade och ha nödvändiga
kunskaper om hygien och sekretess med mera, i nivå med vad uppdragstagaren kräver %r att ge
tillgång till vårdlokaler och journalsystem.

§ 8 Kommunens åtagande
Kommunen ska:
a) tillhandahålla minst avtalat antal verksamhetsförlagda utbildningsplatser (bilaga 1 och 2)enligt
överenskomna kvalitetskriterier (bilaga 3)
b) tillse att VFU-placeringar tillgängliggörs på enheter som krävs för att programmens
utbildningsplaner och examensmål uppfylls
c) ta emot internationella utbytesstudenter iden omfattning som det finns möjligheter till i
kommunens verksamhet
d) ansvara för att samtliga vårdgivare tillhandahåller VFU med samma kvalitetskriterier och övriga
villkor som avtalats mellan kommunen och universitet
e) bekräfta universitetets beställning av VFU senast den 1 december (inför vårterminen) respektive 1
juni (inför höstterminen)
~ tillhandahålla handledarträffar till utbildningar enligt bilaga 1.

§ 9 Ersättning
Universitet ersätter uppdragstagaren med:
-

1526 kr (2018 års nivå) per student och VFU-vecka för studenter inom medicinska utbildningar
2265 kr(2018 års nivå) per student och VFU-vecka %r internationella studenter
1100 kr (2018 års nivå) per student och VFU-vecka för studenter inom farmaceutiska
utbildningar med handledning av sjuksköterska 1
642 kr(2018 års nivå) per student och VFU-vecka %r studenter inom farmaceutisk utbildning
med fokus på äldrevård, baseras på 3 dagar på ett kommunalt särskilt boende med en
sjuksköterska som kontaktperson

En VFU-vecka består av högst 40 timmar där två dagar räknas som en halv vecka och tre till fem dagar
räknas som en vecka. Andra ersättningsperioder, t ex dagersättningar och ersättning per termin, kan vid
behov regleras i separata överenskommelser mellan ansvariga för programmen och kommunen utan att
tilläggsavtal behöver upprättas.

~ Om det under avtalsperioden skulle uppstå att studenter inom farmaceutiska utbildningar får handledning av
sjuksköterska gäller denna ersättningsnivå

Om beställd plats av någon anledning inte kan nyttjas av universitetet måste platsen återlämnas senast två
veckor innan VFU-perioden böljar. En i tid ej återlämnad VFU-plats ska ersättas för den första VFUveckan iperioden.
Uppräkning av ersättningen sker varje år från och med 2019 i enlighet med den årliga statliga pris- och
löneomräkningen som anges i regleringsbrev. Kommunen fakturerar universitetet för VFU-kostnader
månatligen eller efter praktikperiodens slut. Dock skall detta ske senast under efterföljande termin.

§ 10 Nationella kliniska slutexaminationer(NKSE)
Kommunen ska delta i utförande av NKSE inom sjuksköterskeprogrammet. Betyg beslutas i enlighet med
högskole%rordningen.
Universitetet ska ersätta uppdragstagaren för NKSE inom sjuksköterskeprogrammen med:
• 813 kr(2018 års nivå)per student för de studenter som gör VFtT inom uppdragstagarens
verksamhet
• 1354 kr(2018 års nivå) per student för de studenter som gör VFU utanför uppdragstagarens
verksamhet

§ ll Verksamhets%rändringar
Om förutsättningarna %r avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden, så att fastställt antal platser
%r VFU eller överenskomna kvalitetskriterier inte kan uppfyllas, ska nya förhandlingar snarast upptas om
endera parten begär det.
Ändring av avtal skall för att vara gällande ske genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Begär
endera parten ändring av avtalet skall den andra parten lämna svar.

§ 12 Avtalstid och förlängning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020. Parterna har en
skriftlig ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Diskussioner om uppdatering samt förlängning av
avtalet ska påbörjas i god tid innan avtalet löper ut. Om avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt med
två år.

§ 13 Force majeure
Ingendera part har någon ersättningsskyldighet mot den andra om part hindras från att utföra sina
åtaganden på grund av %rhållanden som den inte har kunnat %rutse och vars menliga inverkan parten inte
rimligen kunnat undanröja.

§ 14 Skiljeklausul
Tvister ska i första hand lösas i sam%rstånd mellan parterna och om detta inte är möjligt i allmän
domstol.

§ 15 Hävning
Om någon av parterna begår ett väsentligt avtalsbrott får den andra parten omedelbart häva avtalet. Som
väsentligt avtalsbrott anses till exempel utebliven betalning eller att ena parten inte kan upprätthålla
överenskomna volymer.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt.
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Förteclrni~~g över' bilagor
Äldreförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, dimensionering av verksamhets%rlagda
utbildningsveckor2018-2020
2.

Utbildningsförvaltningen, dimensionering av verksamhetsförlagda utbildningsveckor 2018-2020
Kvalitetskriterier

Bilaga 1. Äldreförvaltningen och Omsorgs%rvaltningen, dimensionering av verksamhetsförlagda
utbildningsveckor 2018-2020
Omfattningen av VFU-placeringarna per program är en miniminivå vilket innebär att fler platser än de
dimensionerade kan överenskommas vid de teiminsvisa beställningarna.

Program

VFU-period /termin
i utbildningen

Omfattning

Fysioterapeutprogrammet

Termin 3

Korttidsboende 5 v /student

Termin 4

Hemsjukvård, Rehab, LSS

Antal studenter
per termin / år
4/ 8
14 / 28

5 v /student
Termin 6

Valfri VFU

Kursen läkemedel och
äldre, farmaceutiska
fakulteten

A8 och RS/6 2~, även
fristående kurspå
avancerad nivå 3~

3 dagar per student

Sjuksköterskeprogrammet

Termin 2

<_6 v / student i särskilt boende
för äldre ~~

2/ 4
35 / 70

80 / 160

Studenter indelade i två VFUperioder
Termin 5

5 v, valbar

Termin 6

<
_6 v/student i hemsjukvård *, i
ordinärt och särskilt boende

4/8
66 / 132

Studenter indelade i flera VFUperioder
*1v pr~i~n~ci~~vård per vårdcentral
acncle~° denna periodförartsatt att
starde~~t ej valt
prim~än~årclsplczce~°i~ag sonz. valbag
VFU i TS
Specialistsjuksköterskeprogrammet med iruiktning:
• Distriktssköterska
• Diabetesvård

~ Termin 2 alt 3
Termin 1 alt 2

~ Hemsjukvård 2-3 v /student
Särskilt boende, hemsjukvård 2
dagar

Dessa 6 veckor fördelas enligt överenskommelse mellan program och kommunen
Z~ A = apotekarprogrammet, R = receptarieprogrammet
3~ Det la•ävs farmaceutisk yrkesexamen %r att ha behörighet att läsa denna fristående kurs

~

12 / 24
5 /5

Bilaga 2. Utbildningsförvaltningen, dimensionering av verksamhets%rlagda utbildningsveckor 20182020
Omfattningen av VFU-placeringarna per program är en miniminivå vilket innebär att fler platser än de
dimensionerade kan överenskommas vid de terminsvila beställningarna.

Program

VFU-period /termini
utbildningen

Omfattning

Logopedprogrammet

Termin 4

Klin barnlog II, 4 v (1äs & sla~iv)

Antal studenter
per termin / år
4/ 4

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning:
• Distriktssköterska

• Hällo- och sjukvård för
barn och ungdomar

Temin 1, HT:
BVC/Region Uppsala,
Elevhälsa

Elevhälsan, 2 v/student å 30-35
timmar/vecka

Termin 1, HT

Elevhälsan, 32 timmar/vecka

Termin 3, HT

Elevhälsan, halvfart = 16
timmar/vecka. Tiden kan också
fördelas på annat sätt under
perioden

24 / 24

4/4

2~2

