
 

 

 

 

 

Process för underkännande av student på VFU 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är ett av de examinerande moment som ingår i 

sjuksköterskeprogrammet vid JU. Detta examinerande moment har samma bärighet som andra 

examinerande moment och ska föregås av en adekvat bedömning i relation till de lärandemålen som 

är aktuella för VFU perioden. Vidare ska studenten kontinuerligt inhämta den teoretiska kunskap som 

omvårdnaden på den aktuella placeringen kräver i relation till kursens lärandemål. 

 

Som stöd för bedömning i kurser med VFU finns bedömningsunderlag till varje kurs samt PM. Dessa 

återfinns på VFU handboken. AssCE är ett underlag för bedömningsdiskussion mellan handledare och 

student. Handledaren bör även kontinuerligt reflektera över professionen och kursens lärandemål 

tillsammans med studenten under VFU. 

 

Att underkänna student på VFU 

Denna information utgör underlag för att kunna underkänna en student i VFU. Arbetsgången i 

samband med ett underkännande av en student i VFU är följande; 

 

Handledarens uppdrag 

Om handledaren uppmärksammar att studenten riskerar otillräcklig måluppfyllelse, på en eller flera 

punkter, ska denne snarast 

• upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan där bristerna tydliggörs i text och 

studenten görs uppmärksam på dessa samt att handledare och student i samråd kan skapa 

strategier för hur dessa brister ska mötas.  

• ta kontakt med den kliniska adjunkt från lärosätet som är knuten till kliniken för stöd och 

för att informera den kliniska adjunkten om risk för icke måluppfyllelse och att 

individuell pedagogisk handlingsplan utformats. 

 

Detta bör ske allra senast vid halvtidsdiskussion så att studenten ges möjlighet att åtgärda de brister 

som finns. Om brister inte uppdagas förrän mot slutet av VFU bör lärosätet involveras tydligare under 

slutet av VFU. Handledare bör då kontakta den kliniska adjunkt som är knuten till kliniken men även 

kursansvarig och eventuellt examinator för kursen.   

 

Lärosätets uppdrag 

Det är alltid kursens examinator som underkänner eller godkänner en student på VFU. Handledarens 

återkoppling är dock central för att detta ska kunna göras på ett säkert sätt varför ett underkännande 

behöver baseras på en tydlighet kring studenten prestation från handledarens synvinkel i relation till 

kursens lärandemål. Lärosätet kan erbjuda stöd i bedömning till den enskilde handledaren. 

 

Team VFU planerar för nytt VFU tillfälle för den underkände studenten när kursen ges påföljande 

termin. 

 



 
 

Studentens ansvar 

Studenten behöver vara lyhörd för den feedback som handledaren ger och även efterfråga 

återkoppling och initiera reflektion under VFU. Studenten behöver vara aktiv i utvecklandet av den 

individuella pedagogiska handlingsplanen och arbeta aktivt för att inhämta den kunskap eller träna 

den förmåga som riskerar att underkännas. Student som underkänts på VFU har förverkat ett av sina 

tre tillfällen (se kursplaner) och erbjuds ny VFU i samband med att kursen ges påföljande termin. 

Studenten kan även behöva ta kontakt med studievägledare då flera VFU-perioder sammanfaller 

under programmets gång och detta kan skapa en studiesituation som blir för tuff varför en individuell 

studieplan kan behöva upprättas. 
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