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Hanteringsordning för stöd till handledare 
och studenter vid risk för underkänd VFU 
placering 
 
Bakgrund 
Denna hanteringsordning syftar till att klarlägga handläggning och stöd till studenter och 

handledare när en student riskerar att bli underkänd vid en verksamhetsförlagd utbildnings 

(VFU) placering. Betygsättning sker alltid utifrån kursens lärandemål, som beskrivs i kursplanen. 

Anledningen till underkänt betyg kan vara otillräckligt underlag för bedömning (till exempel 

frånvaro), bristande förhållningssätt eller att studentens kunskaper ej motsvarar kursens 

lärandemål.  

Det är examinator (kurs/termins-ansvarig) som fattar beslut om underkänt eller godkänt betyg på 

VFU. Underkänt betyg på VFU får stora konsekvenser för studenten, därför måste studenten ha 

fått möjlighet att visa att denne tillgodogjort sig lärandemålen såväl gällande medicinska 

kunskaper som professionellt förhållningssätt efter att ha fått adekvat och förståelig återkoppling. 

För att kunna utbilda framtida kollegor, som arbetar på ett patientsäkert sätt är det av yttersta vikt 

att brister i professionellt förhållningssätt och medicinsk kunskap på VFU kommuniceras enligt 

beskrivningen nedan. 

VFU får enbart göras om en gång, vilket studenten får information om via kursplanen.  

Handläggning när student inte uppfyller lärandemålen 
 

1. Om en student riskerar att bli underkänd ska VFU-ansvarig på kliniken kontakta 

studieortens kurskoordinator för den aktuella terminen. Detta bör ske så tidigt som möjligt 

under placeringen.  
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2. Utifrån aktuella brister sker en kommunikation mellan ansvarig läkare på VFU placeringen, 

VFU-studierektor i regionen, kurskoordinator, kurs/termins-ansvarig och eventuellt 

programledningen. 

3. Om bedömningen kvarstår att studenten riskerar att bli underkänd kallas studenten till ett 

samtal med information om vilka problem som finns och vad som krävs för att uppfylla 

lärandemålen. Ett sådant krav kan vara att förlänga VFU placeringen om studenten haft 

sjukfrånvaro eller behöver mer tid för att nå lärandemålen. Om inte detta kan ske under 

ordinarie terminstid måste studievägledare och VFU-ansvarig vid läkarprogrammet kopplas 

in för anpassad studiegång. Vid samtalet deltar förutom studenten även VFU-ansvarig på 

kliniken och kurskoordinator. 

4. Samtalet avslutas med att det upprättas en handlingsplan i samverkan mellan Linköpings 

Universitet (kurskoordinator) och regionen i syfte att hjälpa studenten att uppfylla kraven för 

godkänd placering. I handlingsplanen ska det framgå vilket eller vilka lärandemål och/eller 

EPA (Entrustable Professional Activity) som avses.  

5. Under slutet av VFU-placeringen sker en avstämning mellan VFU-ansvarig på kliniken och 

kurskoordinator. Vid tveksamheter eller om studenten bör underkännas kopplas examinator 

in. 

6. Inför beslut om godkännande/underkännande kallar examinator VFU-ansvarig på kliniken, 

kurskoordinator och VFU ansvarig på läkarprogrammet till ett möte. Examinator fattar beslut 

utifrån dokumentation och beslutet dokumenteras.  

7. VFU-ansvarig på läkarprogrammet delger studenten beslutet tillsammans med 

kurskoordinator och VFU ansvarig på kliniken. Studenten får i samband med detta också det 

skriftliga beslutet. I de fall studenten underkänns detta kopplas studievägledare in för att 

erbjuda studenten stöd och arrangera så att studenten får göra om placeringen på annan klinik 

och en ny handlingsplan upprättas. Om det bedöms lämpligt för att studenten ska få bra stöd 

och en rättssäker bedömning kan placeringen förläggas till annan ort än studentens ordinarie 

studieort. Tidpunkt för om-VFU bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, 

handledare och VFU-plats finns att tillgå. För förnyad bedömning av verksamhetsförlagd 

utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid första bedömningstillfället. 
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Kurs/termins-ansvarig informerar VFU-ansvarig på kliniken om vilket stöd studenten kan 

behöva.  

Samma handläggning gäller om studenten riskerar att underkännas när den gör om placeringen 

med den skillnaden att studenten ska ha återkoppling i slutet av varje vecka om hur den ligger till 

gentemot lärandemålen. Återkopplingen sker av VFU-ansvarig på kliniken i samråd med 

kurskoordinator, som kontaktar examinator i ett tidigt skede om studenten åter riskerar att bli 

underkänd. Examinator delger studenten beslut om godkännande/underkännande. 

Handläggning vid olämpligt beteende 
 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli 

underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet eller 

olämpligt uppförande riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. student, patient eller 

motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan 

examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att inte riskera att skada en annan person. Ett underkännande ska föregås av en 

tillsägelse/varning där studenten ges möjlighet att omedelbart åtgärda det som brister. Om bristen 

inte åtgärdas betygsätts studenten med underkänt och får då inte längre medverka i VFU. Efter 

ett underkännande ska en individuell plan upprättas och vara genomförd innan återupptagande av 

studier kan beviljas.  

I fall där allvarlighetsgraden motsvarar grund för polisanmälan, det är aktuellt med andra 

rättsliga konsekvenser eller studenten beter sig på ett sådant sätt att det utgör en allvarlig fara för 

patientsäkerheten eller hotar förtroendet för sjukvården kan examinator omedelbart betygsätta 

studenten underkänd utan föregående varning. Exempel är brott mot tystnadsplikten eller vägran 

att följa hygienrutiner. Studenten får lämna in ett skriftligt yttrande till programansvarig, som 

sedan tar ställning till om studenten ska få göra om VFU-placeringen eller anmälas till 

disciplinnämnden för beslut om studenten ska avskiljas från utbildningen. Polisanmälan kan vara 

aktuell.  

Stöd till handledare under processen 
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Den kliniska handledaren ska alltid ha möjlighet att diskutera studentärenden med klinikens 

VFU-ansvarig, kurskoordinatorer och studieortens VFU-studierektor. VFU-studierektor i samråd 

med läkarprogrammets VFU-ansvarig erbjuder stödsamtal eller annan lämplig stödåtgärd i 

handläggningen av studentärendet. 


