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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Vanliga frågor inför byte av studieort 

När önskemål om studieort ska göras på termin 4 samt när flytt till ny studieort 
närmar sig har ni studenter ofta frågor. Läkarprogrammet har tillsammans med MF 
sammanställt de vanligaste frågorna med tillhörande svar. 

Frågor kring teoretiska studier 

Hur går de teoretiska dagarna till? 
På termin 6 är det teori första och sista veckan på terminen samt fredagar. Översikt 
över utbildningsplanen visar hur övriga terminer är planerade, se även bilden 
nedan. 
Föreläsningar sker i IKT-sal via zoom där föreläsaren befinner sig på en av de fyra 
studieorterna. Samtliga studieorters IKT-salar med deltagande studenter projiceras 
på en skärm. Frågor till föreläsaren ställs via mikrofoner i IKT-salarna. Det går även 
att delta i föreläsningar från annan plats så som hemmet via zoom-länk och ställa 
frågor via chatt-funktionen i Zoom. 
Seminarium kan kräva närvaro på campus eller kan ske via zoom. Under teoretiska 
veckor förekommer även övning av praktiska färdigheter som sker på plats på 
respektive studieorts kliniska tränings-centrum. Under senare terminer 
förekommer även interprofessionella simuleringar. 

https://old.liu.se/medfak/mala2/utbildnings-kursplaner?l=sv
https://old.liu.se/medfak/mala2/utbildnings-kursplaner?l=sv
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Hur är en arbetsvecka uppbyggd? 
En vanlig arbetsvecka har VFU från måndag till torsdag på termin 6 och 7. VFU är 
obligatoriskt moment och kräver minst 24 timmars aktiv närvaro på termin 6. 
Teoretisk undervisning är på fredagar. 

Är det lika omfattande tentor som förut? 
Ja, det är samma omfattning på skriftlig tentamen på kliniska som på prekliniska 
terminerna vilket motsvarar 15 hp på termin 6. Det är fortfarande MEQ tentamen 
som skrivs digitalt i WISEflow. 

Var sker den teoretiska undervisningen? 
Precis som i Linköping sker den teoretiska undervisningen i Kalmar, Jönköping och 
Norrköping i LiU-lokaler som finns på sjukhusområdet. 

Frågor kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Hur går de kliniska dagarna till? Vad gör man som student? 
De kliniska placeringarna är oftast på två eller fyra veckor. På varje placering finns 
en VFU-ansvarig på kliniken som ansvarar för att ett veckoschema där tider, 
ansvariga handledare och olika moment finns med. Du får också utsett en 
handledare, som kan vara samma person som är VFU-ansvarig på kliniken eller en 
läkare på kliniken. Under en dag följer du din handledare och får egna uppgifter att 
göra, som till exempel att undersöka en patient på avdelningen eller att skriva 
remisser. Arbetsuppgifterna skiljer sig mycket under terminen då det ingår olika 
placeringar. På termin 6 ingår medicinkliniker, primärvård och diagnostiska 
specialiteter. Under en dag på praktiken får man ta del av morgonmöten, ronder, 
mottagningsbesök och administrativa uppgifter samt följa med olika läkare under 
deras arbetsdagar för att se en helhet hur sjukvården är strukturerad. 

Har man basgrupp? 
Under det obligatoriska momentet VFU ingår typfall som diskuteras i 
typfallsgrupper (motsvarande basgruppsfall och basgrupp på preklin). Det är VFU-
kliniken som ansvarar för typfallen och för handledning av typfallsgrupperna. 

Är alla studenter på en studieort på samma sjukhus? 
I Jönköping blir man placerad på Länssjukhuset Ryhov (Jönköping) eller sjukhusen 
i Värnamo eller Eksjö. 
I Kalmar blir man placerad på Länssjukhuset i Kalmar eller sjukhuset i Västervik. 
I Linköping blir man placerad på Universitetssjukhuset i Linköping eller lasarettet i 
Motala. 
I Norrköping blir man placerad på Vrinnevisjukhuset. 
Under primärvårdsplaceringar används samtliga vårdcentraler i regionerna. 
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Vad förväntas av oss studenter kunskapsmässigt inför placeringar? Hur kan man 
förbereda sig inför en placering? 

För att få ut det mesta av VFU-placeringen rekommenderar vi att skriva en 
lärandeplan med egna formulerade instuderingsmål utifrån kursens lärandemål och 
tidigare erfarenheter. Inför vissa placeringar ligger föreläsningarna senare under 
terminen varför man bör förbereda sig teoretiskt genom att till exempel läsa 
relevanta avsnitt i läroboken. Ett bra sätt att förbereda sig när man är placerad på 
en mottagning är att i förväg läsa på om patienterna man kommer att träffa 
tillsammans med sin handledare. Detta gör man genom att gå in i journalsystemets 
tidbok och söka efter handledarens mottagningsschema för aktuellt datum. Under 
första föreläsningsveckan kommer VFU-studierektorn på studieorten gå igenom 
mer i detalj hur VFU går till praktiskt och hur man förbereder sig. 

Har man en egen handledare? 
Alla studenter har en utsedd handledare för placeringen som hjälper till att nå 
lärandemålen. Eftersom många kliniker har mycket jourer kommer man även gå 
tillsammans med andra läkare under placeringen. För varje moment (till exempel 
en mottagning) har man därför en handledare för det momentet. Man får även 
under dagarna följa och arbeta med olika läkare såsom AT-läkare, underläkare, 
överläkare osv men du har alltid en huvudhandledare tilldelad som du kan vända 
dig till. 

Vad händer om man blir sjuk och inte kan vara på sin placering? 
Om lärandemålen inte har hunnit bli uppfyllda på placeringen blir du erbjuden 
komplettering som ofta sker under kvälls- eller helgpass. Vid längre frånvaro tas en 
anpassad studieplan fram tillsammans med studievägledare. 

Hur ofta behöver man göra kvälls- eller helgplaceringar? 
Kvälls- eller helgplaceringar försöker vi under termin 6 att undvika och används i 
princip enbart vid komplettering eller om någon klinik har en pressad situation 
under dagtid en viss period (ex vid pandemi). Under senare terminers placeringar 
som till exempel gynekologi och akutmedicin ingår det placeringar dygnets alla 
timmar. Utgångspunkten är att VFU ska ske när man som student har störst 
möjlighet att nå lärandemålen, vilket oftast är kontorstid men även förutsätter 
jourarbete. 

Vid svåra situationer med en patient, handledare eller övrig sjukvårdspersonal - 
vem finns att kontakta och vem tar ansvar? 
Första veckan på termin 6 går programledningen igenom till vem och vilka man kan 
vända sig vid svåra situationer. Man kan vända sig till programledningen, 
kursansvarig, utbildningsansvarig för respektive studieort, kurskoordinatorer, VFU-
ansvarig, studievägledare (har tystnadsplikt), arbetsmiljöansvarig i MF (har 
tystnadsplikt). Temagrupp PU ordnar även seminarium där verktyg och strategier 
för egen hållbarhet diskuteras. Det formella ansvaret för arbetsmiljön på kliniken 
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har verksamhetschefen, men universitetet ansvarar för alla kontakter med regionen 
i de fall det är aktuellt.  

Vad händer om man skadar sig eller blir smittad på sin placering? Är vi 
försäkrade på praktiken? 
Alla studenter som är registrerade på en kurs har en studentförsäkring som 
inkluderar alla moment under utbildningen. 

Är man ensam på sina VFU-platser första terminen eller är man flera 
tillsammans på samma placering? 
På klinikerna är man flera studenter på en placering, men kan vara placerad ensam 
på en avdelning. Under diagnostiska specialiteter är man oftast åtminstone två 
studenter på samma placering. På vårdcentral är man ofta ensam som läkarstudent. 
Ofta finns det studenter från andra utbildningar som gör sina VFU-placeringar på 
samma klinik/vårdcentral. Vid placeringar i Västervik, Eksjö och Värnamo erbjuds 
man boende som regionerna bekostar. Man bor då tillsammans med läkarstudenter 
från andra terminer. Resan till och från dessa orter bekostas även av regionerna.  

Kan man vara amanuens på alla studieorter? 
Man kan fortsatt vara amanuens i Linköping även med studieort Norrköping (så 
länge man meddelar sin VFU-handledare frånvaron). 

Tips från äldrekursare 

• Ta hand om egna patienter med stöd och samråd med din handledare
• Fråga alltid äldrekursare om råd och tips gällande din utbildning och

praktik – de ställer gärna upp
• Läs på om patienterna själva, reflektera och ställ frågor till läkarna
• Lyssna alltid på hjärta och lungor under ronderna för att lära dig
• Fråga om det är någon blodgas som ska tags under dagen (fråga om hjälp)

och andra uppgifter som vi läkarstudenter får öva på att göra tidigare
• Gör inte uppgifter/ undersökningar du är osäker på, be isåfall om hjälp och

stöttning
• Använd mallarna/ ta upp mallar på dator vid diktering
• Fråga om det finns andra uppgifter att göra/ följa om du inte har något att

göra
• Följ med andra professioner om du tid/ möjlighet
• Följ med AT-utbildningar/seminarier vid möjlighet och intresse
• Skjut inte upp medsittningar och fältstudien till slutet, var ute i god tid och

informera läkarna

Övriga frågor 

Har du andra frågor eller tycker att listan behöver kompletteras med fler frågor, hör 
av dig till: Programledningen Läkarprogrammet ProgramledningLak@liu.se 

Ytterligare information om VFU finns på VFU: Läkarprogrammet: Medicinska 
fakulteten: Linköpings universitet (liu.se). Medicinska fakulteten har tagit fram en 

mailto:ProgramledningLak@liu.se
https://old.liu.se/medfak/mala2/decentralisering?l=sv
https://old.liu.se/medfak/mala2/decentralisering?l=sv
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broschyr om handledning under VFU som också innehåller mycket bra information: 
HandledningVFU2022.pdf (liu.se) 

 
 

https://old.liu.se/medfak/mala2/decentralisering/blanketter-och-broschyrer/1.800203/HandledningVFU2022.pdf
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