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Närvaro under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av 

sjuksköterskeprogrammet och innebär att studenten tillbringar 

utbildningsperioder av olika längd på kliniska verksamheter. 

Syftet med VFU är att studenten ska tillämpa teoretiska kunskaper och 

praktiska färdigheter och vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt mot 

en kommande yrkesidentitet som sjuksköterska.  

VFU är ett moment som kräver ett betydande planeringsarbete för såväl 

institutionen för hälsovetenskaper och den kliniska verksamhet där VFU 

genomförs. Av såväl pedagogiska som resursmässiga skäl är det nödvändigt 

med ett tydligt regelverk som studenter, handledare och lärare kan tillämpa. 

 

• All VFU under sjuksköterskeprogrammet är obligatorisk.  

 

• En vecka VFU består av 40 timmar varav 35 timmar ska vara förlagd på 

den kliniska verksamheten, rast och restid exkluderat, övriga 5 timmar 

utgörs av egna studier. För att få kontinuitet ska varje VFU-vecka 

schemaläggas med i genomsnitt 35 timmar/vecka. Bestämmelserna i 

Arbetstidslagen1 (ATL) måste följas. Tiden fördelas till samtliga 

veckodagar under VFU-perioden och kan vara förlagd till dag-, kvälls- 

samt nattetid.  

 

• All VFU ska genomföras på den placering studenten blivit tilldelad. 

Enstaka dagar för auskultation på annan enhet kan ingå i den totala 

VFU-tiden. Auskultation behöver kommuniceras med handledare och 

lärare innan den genomförs.  

 

• Fullgjord närvaro styrks av ansvarig handledare via en korrekt ifylld 

närvaroblankett som överlämnas av studenten till lärare efter avslutad 

VFU. 
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• Vid frånvaro som är av giltiga skäl, exempelvis vid sjukdom, ska lärare 

samt ansvarig handledare på den kliniska verksamheten där VFU 

genomförs kontaktas av studenten.  

 

• Som ej giltiga skäl räknas till exempel fullföljande av andra studier eller 

olika typer av sysselsättningar (tex förvärvsarbete).  

 

• Grundregeln är att all frånvaro tas igen inom eller i direkt anslutning till 

innevarande VFU-period och ska ske på så sätt att ATL inte frångås. 

Tillfälle för komplettering av frånvaro planeras i samråd mellan student, 

handledare och lärare.  

 

• Bedömning av frånvaro i relation till närvaro sker alltid individuellt. 

Frånvaro i mindre omfattning kan i vissa fall godkännas, dock endast 

om studenten varit närvarande i så hög grad att det är möjligt att 

examinera lärandemålen samt att läraren bedömer att studenten har 

uppfyllt kursens lärandemål.  

 

• Vid frånvaro där särskilda skäl inte föreligger eller där frånvaron inte 

meddelats till handledare och lärare, kan en student inte räkna med att 

erbjudas att ta igen frånvaron under innevarande VFU-period. 

 

• Antalet examinationstillfällen är begränsat vad gäller den 

verksamhetsförlagda delen. Om en student inte godkänns vid första 

tillfället, vilket inkluderar underkänt till följd av frånvaro, har studenten 

rätt att genomföra den verksamhetsförlagda delen ytterligare en gång. 

 

 

 

Regelverk 

1  Arbetstidslag (1982:673). Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673
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Student ………………………………… Personnr ………………………………… 

 

Termin ………………………………….  Placering ………………………………… 

 

Veckor ………………………………….    Handledare …………………………… 

 Närvarotimmar per dag (rast exkluderat)   

Vecka Må Ti On To Fr Lö Sö 
Antal 

tim/vecka 

Signatur 

handledare 

          

          

          

          

          

          

          

          

Summa timmar för VFU   

 

Härmed intygas att närvaro under den verksamhetsförlagda utbildningen skett 

enligt ovanstående 

 

Datum ……………………… 

 

……………………………… ………………………… 

Handledarens underskrift  Studentens underskrift 

 

Originalet lämnas efter avslutad VFU till ansvarig lärare 


