FAQ – Frequently Asked Questions

Jag har glömt min inloggning till KLIPP, hur gör jag?
På KLIPP-sidan: Klicka på ”Glömt lösenord”. Mail skickas till din KI-mail med länk för att återställa
lösenordet.

När är min VFU?
Terminsöversikter för Sjuksköterskeprogrammet hittar du på programwebben.

Jag är gravid eller ammar, påverkar det VFU?
Ja, se uppdaterad information på denna sida gällande graviditet under VFU (gällande Covid-19)
https://utbildning.ki.se/gravida-och-ammande-studenter
Oavsett pandemin så har en del verksamheter som tar emot studenter inom dessa kurser meddelat
att de inte kan ta emot gravida: T4 Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom, T5 Vård vid akuta
sjukdomstillstånd, T5 valbar kurs Omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd.
Kontakta utbildningssamordnare om du är gravid.

Jag har blivit erbjuden anställning på en avdelning, kan jag göra min VFU där och på så sätt
introduceras snabbare?
Nej, det kan du tyvärr inte. Anledningen är att handledaren kan bli pressad att föreslå ett godkänt
betyg även om du inte riktigt har uppnått kursens lärandemål.

Kan jag göra VFU på samma ställe som jag arbetat/arbetar på?
Nej, det kan du tyvärr inte. Att bli bedömd av kollegor kan leda till att inte enbart de uppfyllda
lärandemålen bedöms utan även att personliga relationer vägs in.

När får jag reda på var jag är placerad?
Senast två veckor innan aktuell period får du reda på din placering. Observera att publicerade platser
kan ändras ända fram till VFU-start p g a förändringar i verksamheten.

Får jag ordna en egen plats för VFU?
Nej, det kan du tyvärr inte göra. Inom Region Stockholm finns flera olika lärosäten och utbildningar
och platserna fördelas mellan dem. Lärosätena beställer VFU-platser två gånger per år till
samordnare för olika verksamheter som ser till att tillgängliga platser används optimalt.

Får vi byta placeringar med varandra?
Nej. Ur ett rättviseperspektiv får inga platser bytas mellan studenter. Utbildningssamordnaren har
fördelat platserna så att det ska bli så bra som möjligt för alla studenter i kursen.

Varför blir jag inte placerad på den enhet som ligger i mitt närområde?
Fördelningen av VFU-platserna sker så att det ska bli så bra som möjligt för hela gruppen.

Har lärosätet tillgång till övernattningsmöjligheter under VFU för distansstudenter?
Nej, tyvärr har inte lärosätet tillgång till det utan som student måste du själv ordna det.

Jag blev sjuk under min VFU, vem meddelar jag?
Kontakta verksamheten samt kursansvarig lärare.

