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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN/LÄKARPROGRAMMET 

 

 

Hantering av brister i basalt professionellt 
förhållningssätt 

Guide till lärare 

I läkarprogrammets utbildningsplan och kursplaner (MALA 1 resp MAL2, 
https://old.liu.se/medfak/mala2/utbildnings-kursplaner?l=sv ) finns ett flertal mål 
som rör studentens utveckling av ett professionellt förhållningssätt i relation till 
lärare, medstudenter, patienter och personal inom hälso- och sjukvården. Dessa 
övergripande mål tränas och bedöms kontinuerligt under hela programmet vilket 
avspeglas i de olika kursplanerna. 
 
Utgångspunkten för denna hanteringsplan är att brister i professionellt 
förhållningssätt identifieras, bedöms och åtgärdas av 
handledare/lärare/administratör i dialog med studenten direkt efter det inträffade. 
 
 

1. Enklare brister kan oftast åtgärdas på några minuter genom ett samtal med 
utvecklande återkoppling. Någon särskild skriftlig dokumentation eller 
vidarerapportering behövs då inte. Detta samtal kan med fördel hållas av 
handledare i basgrupp eller på kliniken. 

 
 

2. Vid allvarligare brister i professionellt förhållningssätt ska 
handledare/lärare/administratör också dokumentera händelsen enligt 
mallen nedan och lyfta det inträffade till nästa högre nivå i 
linjeorganisationen, dvs. till kursansvarig som då tar över hanteringen. 
Bristerna är av en allvarligare karaktär eller av en sådan art att det trots 
påtalande av handledare enligt punkt 1 inte lett till förändring. Bristerna 
kan leda till att studenten riskerar att inte uppnå målen för godkänt betyg 
och det kan finnas behov av att utreda eventuella bakomliggande orsaker till 
beteendet. För detta ändamål används bilagt formulär samtidigt som det 
säkerställs att studenten fått information om anmälarens bedömning av det 
inträffade och att detta rapporteras vidare. 

 
Exempel på, men inte begränsat till, händelser/brister som ska dokumenteras och 
rapporteras till ämnesansvarig är: 
 
• Brist på engagemang 
• Dåliga förberedelser 
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• Ofullständigt utförda uppgifter 
• Frånvaro 
 Övriga relevanta händelser 
 
Frånvaro från basgrupp regleras specifikt i 
https://old.liu.se/medfak/mala2/basgrupp/1.692128/PMBasgruppnrvaro.pdf  
  
 

3. Vid misstanke om mycket allvarliga brister i professionellt förhållningssätt 
ska frågan direkt rapporteras till Kurskordinator/SOA/kursansvarig och i 
förekommande fall direkt till VFU-ansvarig vid den aktuella kliniken samt 
till VFU-ansvarig inom respektive sjukvårdsregion såväl som 
Läkarprogrammets VFU-ansvarige. Kursansvarig bedömer det inträffade 
och samlar vid behov mer information från berörda. Kursansvarig ska i sin 
tur informera och rådgöra med programansvarig. 

 
Exempel på allvarliga händelser/brister som ska dokumenteras och rapporteras 
direkt är: 
• Patientsäkerhetsrisk 
• Risk för arbetsmiljön 
• Drogpåverkan/missbruk 
• Oärlighet inklusive osant intygande/fusk 
• Uttalad brist på insikt om egna begränsningar 
• Diskriminering/trakasserier 
 

Kursansvarigs ansvar 

 
Kursansvarig (KA) tar emot anmälan från handledare eller annan person och 
bedömer allvarlighetsgraden. Kompletterande information samlas in från berörda 
personer. Skriftlig dokumentation bör eftersträvas och ska sparas. KA kallar 
härefter till ett samtal med studenten. Studievägledare ska kontaktas innan mötet 
och härefter tas ställning till om studievägledaren ska delta i samtalet med 
studenten efter studentens önskemål. Om studenten önskar bör representation från 
sektionen/kåren delta vid detta möte. Vid allvarliga brister kan också 
programansvarig kontaktas för råd. Vid samtalet bör studentens syn på frågan 
belysas ordentligt. Studenten ska erbjudas att ta med valfri person som stöd. 
Härefter beslutas om åtgärd behöver vidtas.  
 

• Exempel på åtgärder: Exempel på åtgärd av brist som noterats under 
teoretiska moment under företrädesvis tidiga terminer regleras delvis via 
PM för basgrupp  

https://old.liu.se/medfak/mala2/basgrupp/1.692128/PMBasgruppnrvaro.pdf
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https://old.liu.se/medfak/mala2/basgrupp/1.692128/PMBasgruppnrvaro.pdf 
  
 

• Exempel på åtgärd av brist som uppdagats under moment med 
patientkontakt (ex strimma, VFU) kan vara kompletterande samtalsträning, 
kompletterande VFU, handledarbyte, kontakt med studenthälsan eller 
annat. Ibland kan en individuell studieplan behöva upprättas. 
Studievägledare kan med fördel kontaktas och vb studenthälsan. Individuell 
plan för studenten förordas. 

 
 
Vid mycket allvarlig brist under VFU eller andra moment som innebär 
patientkontakt måste  
handledare och KA fatta beslut om bristen kan medföra säkerhetsrisker för patient 
eller personal. I förekommande fall ska programansvarig och VFU-ansvarig 
skyndsamt informeras och beslut snabbt fattas om bristen är av sådan art att VFU 
omedelbart ska avbrytas. 
 

Studentens ansvar 

 
Studenten ansvarar för att uppgjord plan följs 
 
 
  

https://old.liu.se/medfak/mala2/basgrupp/1.692128/PMBasgruppnrvaro.pdf
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Rapportblad 
 
Kurs:  Moment: 

Student Namn: P-nr: 

E-post: Mobilnr: 

Bedömare Namn:  

E-post: Mobilnr: 

 

Händelsens datum: 

Händelse: 
 
 
 

Bedömning: 
 
 
 

 

Föreslagna åtgärder: 
 
 
 
 

 
Studenten är informerad Ja Nej 

Kursansvarig informerad Ja Nej 

VFU-ansvarig informerad (gäller VFU) Ja Nej 

Studieortsansvarig/kurskoordinator informerad Ja Nej 

Studenten samtycker till bedömningen Ja Nej 

Studenten bifogar egen beskrivning av händelsen (se bilaga) Ja Nej 

 
 

Underskrift bedömare: 
 

Underskrift student: 

 
……………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………….. 
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