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Kvalitetskrav på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 
Primärkommunal verksamhet för studenter i sjuksköterskeprogrammet 

och specialistsjuksköterskeutbildningar 
 
 
Verksamhetsförlagd utbildning genomförs av studenter i sjuksköterskeprogrammet, 
distriktssköterskeutbildningen, barnsjuksköterskeutbildningen och kommer att ingå i det 
planerad äldresjuksköterskeprogrammet och högskoleprogrammet med inriktning mot 
psykiatrisk vård. De formulerade kvalitetskriterierna omfattar alla dessa studerandegrupper.  
 
 
����Kommunerna tillhandahåller studieplatser som ger studenterna möjlighet att 
förverkliga målen med de verksamhetsförlagda studierna enligt gällande kursplaner 
(Bilagor 1-4) 
 
 
����Kommunerna tillhandahåller studieplatser inom äldreomsorg, socialpsykiatrisk 
verksamhet och skolhälsovård enligt kalkyl (Bilaga 1-?) 
 
 
����Kommunerna tillhandahåller huvudhandledare med följande kompetens;  
 

• Sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad  
• Handledarutbildning som ges av institutionen för omvårdnad eller 

motsvarande 
 
På längre sikt eftersträvas magisterexamen i omvårdnad som kompetenskrav för 
huvudhandledare  
 
 

�Huvudhandledaren 
• Är väl förtrogen med innehållet i utbildningsprogrammens utbildnings- och 

kursplaner samt studiehandledningar 
• Samverkar med institutionens lärare för planering, genomförande och 

uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen 
• Svarar för att omvårdnadsansvariga sjuksköterskor får nödvändig kunskap 

om utbildningsprogrammen och målen med den verksamhetsförlagda 
utbildningen 

• Svarar för att omvårdnadsansvariga sjuksköterskor har adekvat kompetens 
för handledning 

• Vägleder studenterna för att möjliggöra att målen med den 
verksamhetsförlagda utbildningen uppnås  

• Handleder och undervisar studenter i grupp, ibland enskilt 
• Planerar, följer upp och reflekterar över omvårdnadssituationer tillsammans 

med studenterna 



• Stimulerar och vägleder studenterna i att söka och använda aktuell forskning 
inom verksamhetsområdet  

• Presenterar utvecklingsarbete och forskning inom verksamhetsområdet för 
studenterna 

• Medverkar i seminarier som planeras i samråd med klinisk lärare  
• Ansvarar för bedömningsunderlag för respektive student 
• Deltar i huvudhandledardagar som anordnas av institutionen för omvårdnad  

 
 
����Kommunerna tillhandahåller omvårdnadsansvarig sjuksköterska som genomgått 
handledarutbildning som ges av institutionen för omvårdnad eller motsvarande 
 
 

�Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

• Är väl förtrogen med innehållet i utbildningsprogrammens utbildnings- och 
kursplaner samt studiehandledningar 

• Skapar förutsättningar för studenten att uppnå målen med de 
verksamhetsförlagda studierna  

• Handleder studenter i de arbetsuppgifter som beskrivs för respektive 
program och utbildningsnivå 

• Ger kontinuerlig respons på genomförda arbetsuppgifter  
• Är huvudhandledaren behjälplig i bedömningen av studenter 
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