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INLEDNING  

Dessa kvalitetskriterier är ett komplement till ”Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom 

utbildningar i vård och farmaci 2018 – 2020 upprättat mellan Uppsala universitet och Uppsala 

kommun och ska utvärderas inför nästa avtalsperiod. Parterna ska verka för att de 

kvalitetskriterier som anges i detta PM uppfylls inom avtalsperioden.  

 

En väl fungerande samverkan och kontinuerlig dialog mellan Uppsala kommun och Uppsala 

universitet samt ett gemensamt ansvarstagande är förutsättningen för att verksamhetsförlagd 

utbildning ska hålla hög kvalitet och leda till utveckling av vården. De kvalitetskriterier som 

återges i detta dokument är ett uttryck för sådan samverkan och dialog. 

 

ORGANISATION OCH ANSVAR 

Utbildningsställe är den enhet vid vilken student fullgör verksamhetsförlagd utbildning i en 

omfattning som kan anges i dagar eller vecka. Utbildningsstället ska tillhandahålla handledare.  

 

Verksamhetschef/enhetschef har övergripande ansvar för organisation och planering av 

handledning på utbildningsstället. 

  

Verksamhetschef/enhetschef ska tillse att läkemedelsrond om möjligt kan genomföras under 

studentens VFU-period 

 

Handledare är den sjuksköterska som är anställd vid aktuellt utbildningsställe och ska fungera 

som kontakt för studenten på det särskilda boendet inför samt under VFU-perioden.  

I funktionen ingår att: 
 

• i början av VFU-perioden introducera och presentera studenten på det särskilda boendet, 
samt kort beskriva för studenten hur det särskilda boendet är uppbyggt och hur 
vårdarbetet fungerar 
 

• samordna åtkomst till journaler vid praktikperiodens start 
 

• informera studenten om när de kan använda datorer och journaler utan att störa ordinarie 
personal i sina arbetsuppgifter 
 

• bereda möjlighet för och ha uppsikt över studentens tillgång till patientjournaler samt, i 
den mån det är möjligt, genomförande av läkemedelsintervjuer med patienter eller 
patientansvarig personal. 
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• bereda möjlighet för studenten att frekvent delta i ronder och andra möten där 
läkemedelsterapi och övrig vård diskuteras 
 

• anordna auskultering med relevant vårdpersonal t ex läkare, sjuksköterska, 
undersköterska, och/eller sjukgymnast, en halv dag vardera, på det särskilda boendet 
 

• intyga att studenten fullgjort sin VFU enligt checklista och närvarat på det särskilda 
boendet under praktikens samtliga dagar. 
 

Studenterna behöver inte lära sig några praktiska handgrepp och behöver därför inte handledas 
eller utbildas i detta. 

 

Universitetslektor/Universitetsadjunkt är kursansvarig och examinator och är anställd av 

Uppsala universitet. 

I funktionen ingår att: 
• ansvara för utbildningens nivå, progression och innehåll genom att teoretiska kunskaper 

integreras och tillämpas i den verksamhetsförlagda utbildningen 
 

• ansvara för kvaliteten i undervisningen och examinationer utifrån utbildningsplaners och 
kursplaners specifika mål 
 

• ansvara för att utbildningsplan och kursplan ligger till grund för den 
verksamhetsförlagda utbildningen 
 

• ansvara för att relevanta kursmål för VFUn och relevant kursinformation finns 
tillgängligt för handledare 
 

• ansvara för genomförandet av examinationer relaterade till den verksamhetsförlagda 
utbildningen 
 

• ansvara för utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen. 
  

  

UNDANTAG FRÅN VFU-AVTALET 

 
Ersättning 
Universitetet ersätter kommunen med motsvarande 3/5 av veckoersättningen för en farmaceutisk 
student dvs 642 kr (2018 års nivå) per student och VFU-vecka för studenter inom farmaceutisk 
utbildning med fokus på äldrevård. Inga övriga ersättningar utgår för placeringen.   
 
Vaccination 
Kraven på vaccination i avtalet är inte obligatoriska för farmaceutiska studenters VFU. 
Kommunen ska inte erbjuda placeringar på enheter med pågående smittrisk. 
 
 



 

  5 

ANSVARSFÖRDELNING MELLAN UPPDRAGSGIVARE (UPPSALA UN IVERSITET) 

OCH UPPDRAGSTAGARE (UPPSALA KOMMUN) 

 
Uppdragsgivaren (Uppsala universitet) ska ansvara för att 

- i samverkan och dialog med uppdragstagaren planera för att varje utbildningsställe svarar 
mot de mål för den verksamhetsförlagda utbildningen som finns i utbildningsplan och 
kursplan 

 
- kursplaner och övriga relevanta dokument finns tillgängliga för uppdragstagaren 

 
- lärare håller sig informerade om utbildningsställenas verksamhet 

 
- en bedömning görs av att studenten har tillräckliga förkunskaper för att ha möjlighet att 

tillgodogöra sig innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen 
 

- i samverkan med uppdragstagaren vid behov följa upp och utvärdera den 
verksamhetsförlagda utbildningen 
 

Uppdragstagaren (Uppsala kommun) ska ansvara för att  

- tillhandahålla avtalade utbildningsplatser som svarar mot de mål som finns i kursplanerna 
 

- berörda chefer hålls informerade om aktuella utbildningsprograms pedagogik, innehåll 
och upplägg 
 

- handledare finns att tillgå för studenterna 
 

- studenterna får en introducerande föreläsning om bl a vårdhygien, sekretess och 
kommunens organisation innan VFU-placeringens början 
 

- introduktionsprogram finns för studenten 
 

- studenten har en god studie- och arbetsmiljö 
 

- tillgodose behovet av lokaler, tillhandahålla omklädningsrum och värdeskåp för 
studenten 
 

- vid behov kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhetsförlagda utbildningen 
 

- studenternas utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen tillvaratas i 
verksamheten 
 

 


