FAQ – Frequently Asked Questions

Jag har glömt min inloggning till KLIPP, vart vänder jag mig?
Du vänder dig till VFU-handläggare vid sektionen för omvårdnad som kan återställa ditt lösenord.
När är min VFU?
Veckoöversikter för sjuksköterskeprogrammet hittar du på:
http://pingpong.ki.se/public/courseId/5933/coursePath/5549/ecp/langsv/publicPage.do?item=6453790
Jag är gravid, påverkar det VFU?
Ja, inom vissa verksamheter påverkar det. Kontakta alltid VFU-handläggare i god tid innan VFU.
T4 vård vid psykisk ohälsa och sjukdom. Verksamheterna har meddelat att de inte tar emot studenter
som är gravida.
T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd, fältstudievecka. Kontakta i god VFU-handläggare så du inte
placeras inom ambulanssjukvård.
T5 valbar kurs omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd. I kursen ingår VFU
vid ambulans.
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.
Får jag ordna en egen plats för VFU?
Nej, det kan du tyvärr inte göra. Inom SLL 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?
Sker endast i undantagsfall och då först efter kontakt med VFU-handläggare.
Varför blir jag inte placerad på den enhet som ligger i mitt närområde?
Lärosätet skickar beställning till aktuella verksamheter men det är verksamheten som avgör om de
har möjlighet att ta emot studenter och hur många. Den VFU plats du blir erbjuden inom SLL kan
medföra restider.

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 avdelningen samt kursansvarig lärare.

