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VFU Allmänmedicin K6 

Stort tack för den viktiga insats du gör som VFU-handledare! Tillsammans utbildar vi framtidens 

läkare. 

Kurs (=termin) 6 innehåller 4 veckor VFU i primärvård. VFU ska vara minst 24 timmar per vecka 

fördelat på må-torsdag. Fredagar är gemensamma teoridagar för hela kursen på respektive 

studieort. Studenterna återkommer nästa gång för VFU i primärvården under 4 veckor på kurs 11. 

 

• Under placeringen bör studenten få möjlighet att självständigt ta anamnes och undersöka 

patienter samt skriva journal. Studenten ska följa ST-läkare eller specialist i allmänmedicin 

och det är viktigt att det finns tid för studenten att ställa frågor kring patienterna. Se nedan 

under VFU i allmänmedicin 

 

• Förutom att vara med läkare så bör studenten få möjlighet att följa astma/KOL-sjuksköterska 

som har mottagning och spirometrier, diabetessköterska som har årskontroller för 

diabetiker. Det är också värdefullt för studenten att vara med i reception eller 

telefonrådgivning för att få en bild av vilka ärenden som patienter vänder sig till vården med. 

Se nedan under Teamarbete 

 

• Minst en gång under placeringen ska studenten ha medsittning med specialist i 

allmänmedicin. Se nedan under Medsittning 

 

• Varje torsdag eftermiddag kl. 15-17, eller annan lokalt på studieorten beslutad tidpunkt, är 

det genomgång av typfall för studenterna med VFU-handledare. Se nedan under Typfall 
 

• Under placeringen ska studenten genomföra en hembesöksuppgift, se info i bilaga. Se nedan 

under Hembesöksuppgift 

 

• Studenten ska under terminen genomföra en fältstudie. De får välja om de vill göra den 

under placering inom allmänmedicin, internmedicin eller någon diagnostisk specialitet. Hör 

med studenten om hen vill göra den hos er. Se nedan under Fältstudie 

 

• Studenten ska inför sin VFU i allmänmedicin fundera på vad just hen vill lära sig och skriva en 

lärandeplan som tas med den första dagen på vårdcentralen. 
 

• VFU är planerad måndag-torsdag fyra veckor, 24 timmar per vecka 

 

VFU i allmänmedicin 

Studenten ska öva sig i att bedriva en diagnostisk process, fundera på olika möjligheter till utredning 

och behandling. Eller avstå från utredning; exspektans är ofta ett gott alternativ inom primärvård. 

Studenten kan även öva sig på den gemensamma, avslutande delen av konsultationen, dvs. att 

informera patienten och komma överens om fortsatt handläggning och uppföljning. Ofta läggs VFU-

övningarna upp så att studenten träffar patienten först, samtalar och undersöker, funderar på vad 

hen vill göra åt fallet och sedan går till handledaren för diskussion och därefter gemensam 

avstämning med patienten. Studenten ska också, som tidigare, öva sig på en del praktiska färdigheter 

som förekommer på vårdcentral: framför allt kroppsundersökning. I den mån det går också: 

rektoskopi, ledpunktion, injektioner, lilla kirurgin. En annan sak de bör kunna är administrativt 

arbete. Lära sig hur man skriver recept, sjukintyg, beställer labprover, skriver remisser. 
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Teamarbete 

Tänk på att introducera studenten till det arbete som övriga personalkategorier på VC utför för att ge 

en bra bild av vad en vårdcentral som helhet kan göra för sina patienter. Det rör sig om professioner 

som; distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor för diabetes, astma, BVC, 

telefonrådgivningssjuksköterskor, laboratoriepersonal, samtalsterapeuter, kanske fysioterapeuter 

och arbetsterapeuter, MV (barnmorskor/gynekolog) etc. 

Medsittning 

En variant av VFU-handledning är att studenten har medsittning, dvs. studenten ”sköter” 

patientmötet och handledaren sitter bredvid. Studenten samtalar och undersöker, stämmer av med 

handledaren utanför rummet, kompletterar därefter vid behov anamnes och undersökning, gör ny 

avstämning med handledaren och sedan håller i avstämningen med patienten och med handledaren 

närvarande. Återkoppling på kommunikationsfärdigheter bör alltid ges. Medsittning är obligatoriskt 

under VFU i allmänmedicin. 

Typfall 

En gång i veckan under två timmar är det typfallsseminarium med minst en VFU-handledare för de 

studenter som har VFU i allmänmedicin samtidigt. Seminariet kan genomföras via digitala möten och 

eller fysiskt. Ett schema publiceras i början av varje termin, där det framgår vilka studenter som ska 

samarbeta vilka veckor, och vilken vårdcentral/handledare som ansvarar för handledning av 

typfallsseminarierna. Information om typfallen och även handledarsidor finns på: 

https://www.student.liu.se/program/mala2/decentralisering/typfall?l=sv 

Hembesöksuppgift 

Under de fyra veckorna VFU i allmänmedicin ska studenterna göra ett Hembesök med fokus på 

helhetssyn och läkemedelsrelaterade frågor. Studenterna informeras om uppgiften första dagen på 

terminen. Hembesöket följs upp med ett gruppseminarium senare under terminen. Uppgiften för dig 

som VFU-handledare är att hitta en lämplig patient, gärna en äldre dito med många läkemedel. Syftet 

med hembesöket är att ge kunskap om helhetssyn med fokus på läkemedelsfrågor. 

Fältstudie 

Information om fältstudien: https://old.liu.se/medfak/mala2/decentralisering/blanketter-och-

broschyrer?l=sv 

  

Praktisk information och kontaktuppgifter 

Studenten ska ta kontakt med vårdcentralen i god tid (helst en månad) innan sin placering. 

Om du har allmänna frågor runt VFU i allmänmedicin eller angående någon av studenterna på din 

vårdcentral tala i första hand med VFU-ansvarig på din vårdcentral eller kontakta någon av följande 

personer på respektive studieort: 

Kontaktpersoner: 

Jönköping: Maria Mauritz: maria.mauritz@rjl.se 

Kalmar: Anna-Karin Alvunger: anna-karin.alvunger@ltkalmar.se 

Linköping: Lisa Kastbom: lisa.kastbom@liu.se 

Norrköping: Jenny Koppner: Jenny.Koppner@regionostergotland.se 
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