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1. INLEDNING 
Under många år har verksamhetsförlagd utbildning, VFU, varit en mycket omdiskuterad del 
av studenternas utbildning. VFU kan vara allt ifrån några få dagar till en hel termin. VFU 
förekommer inom många utbildningar i dagens universitetsutbildningar, men fokus har oftast 
legat på lärarutbildningar och vårdutbildningar. Inom dessa områden förekommer VFU ofta 
vid ett flertal tillfällen under utbildningens gång. Blir studenten underkänd vid VFU finns det 
risk att studenten inte får fortsätta på utbildningen. Detta kan innebära oerhörda personliga 
konsekvenser för studenten. Det är därför av största vikt att studenten får en rättsäker bedöm-
ning av sin prestation även under dessa moment i utbildningen, liksom i övriga moment och 
kurser under utbildningens gång. Det är viktigt att båda parter, VFU-platsen och universitetet, 
har en god kommunikation, så att studenten känner sig välkommen till VFU-platsen och att 
VFU-handledaren vet vad som förväntas av denne i rollen som handledare. De flesta program 
har under sina VFU-placeringar halvtidsavstämning, då studenten får veta vilka moment som 
har fungerat bra och vilka moment som kanske behöver tränas extra på för nå betyget god-
känd. Ofta finns det en blankett som handledaren fyller i, i samband med halvtidsavstämning-
en, och skriver under.  
 
Problem som har kommit till studentkårernas, vid Göteborgs universitet, kännedom under 
årens lopp har ofta handlat om att studentens VFU inte har blivit godkänd. Det har även hand-
lat om bristande och oklara halvtidsavstämningar då studenten har upplevt en osäkerhet om 
vad som de facto gäller. Många studenter har även varit osäkra på vad som sker om inte VFU-
perioden blir godkänd. VFU skiljer sig från andra examinationer, eftersom antalet VFU-
tillfällen är begränsade till att vara minst två1. Andra typer av examinationer har ett obegrän-
sat antal tillfällen eller i de fall begränsning föreligger, har studenten minst fem försök. Om 
begränsning föreligger måste detta klart framgå av kursplanen och får endast göras av resurs-
mässiga skäl.2 Har studenten inte klarat sin VFU efter två tillfällen kan ofta dispens om ytter-
ligare tillfälle begäras.  
 
Andra problem som har diskuterats är att resvägen till VFU-platsen har varit för lång och för 
kostsam. Det upplevs som att det finns en orättvisa vad gäller reseersättning mellan de olika 
utbildningsprogrammen. En del studenter får reseersättning av universitetet3 medan andra får 
stå för samtliga kostnader själva. Många studenter får resa utanför kommungränsen för att 
komma till VFU-platsen, vilket då också ökar resekostnaderna i en studentbudget som ju re-
dan är begränsad. 
 
1.1 Syfte 
Mot bakgrund av ovanstående beslutade Sahlgrenska Akademins Studentkår, SAKS, och Gö-
teborgs universitets studentkårer, GUS, under hösten 2011, att undersöka hur studenterna på 
grundnivå och avancerad nivå vid Sahlgrenska Akademin, SA, hade upplevt sin VFU. 
 
Frågorna som skulle belysas var: 
• Med hur mycket belastade resorna privatekonomin? 

• Hur stor kostnad anser du vara acceptabel i samband med resa till VFU? 

• Vad anser du om: 

Praktiken över lag? 
Handledaren?

4
 

                                                             
1 §5.2 Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet. 
2 §5.1, 5.2 Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet. 
3 Det har diskuterats om det skall stå kursgivande institution alternativt programbudget, men i kursplanerna som  

undersökts för denna rapport står det Göteborgs universitet.  
4 Det har i diskussioner med SA framkommit att studenten kan ha flera handledare. 
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Restiden till praktiken? 

Uppgifterna5 Du fick utföra? 

• Fanns möjlighet att påverka uppgifterna du fick göra? 

• Hade handledaren en halvtidsavstämning med dig?      

• Var halvtidsavstämningen bra? 

• Hur lång restid, enkel resa, till VFU anser du vara den längsta acceptabla? 

• Hur viktigt anser du följande vara? 

Att restiden inte är för lång 

Att det sker en halvtidsavstämning med handledaren 

Att Du har möjlighet att påverka vad Du får göra under Din VFU 

Att Du lätt kan nå Din handledare 

 
2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
2.1 Totalpopulation 
Denna undersökning är en enkätundersökning och tänkt att vara heltäckande, där samtliga stu-
denter på grundnivå och avancerad nivå som under höstterminen 2011 har haft VFU inom sin 
utbildning vid SA skulle ingå. Då enkäten delades ut under vårterminen 2012 har studenterna 
angivit innevarande termin, och det VFU-tillfälle som de svarat för är det sista de hade under 
höstterminen 2011, vilket innebär att studenter som angett termin 8 i enkäten svarar för sitt sista 
VFU-tillfälle under termin 7. Undantagna  är tandläkare termin 10 och läkare termin 11, som 
båda har svarat för innevarande termin.  
 
SA har ett stort antal utbildningsprogram där VFU ingår som en del av utbildningen. Vid SA 
finns det 18 utbildningsprogram och flertalet av dessa leder till en yrkesexamen som är  legi-
timationsyrken inom hälso- och sjukvården. De program som finns är:  
 
Apotekarprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Barnmorskeprogrammet, Bio-

medicinska analytikerprogrammet, Dietistprogrammet, Folkhälsovetenskapligt program, Logopedpro-
grammet, Läkarprogrammet, Receptarieprogrammet6, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjukgymnast-

programmet, Sjukhusfysikerprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet, 

Tandhygienistprogrammet, Tandläkarprogrammet, samt Tandteknikerprogrammet. 

 
2.2 Avgränsning 
Vissa av utbildningarna vid SA har en mycket speciell typ av VFU, såsom Apotekar-programmet 
och Receptarieprogrammet. Detta genom att de är ute under en hel termin på apotek runt om i 
hela Sverige, och dessutom i vissa fall får lön för detta. Då denna enbart förekommer under vår-
terminen, och endast en gång under respektive programs studiegång, är dessa program inte repre-
senterade i undersökningen. Vidare har även barnmorskeprogrammet och specialistsjuk-
sköterskeprogrammen utelämnats, då det visade sig logistiskt komplicerat att distribuera enkäten 
till dessa program, som i mycket stor utsträckning är placerade på sjukhus runt om i Västra göta-
landsregionen. Även Biomedicinska analytikerprogrammet har utelämnats, då uppdelningen i 
olika inriktningar gjorde det svåröverskådligt. 
  
Vidare har det under insamlingsprocessen varit svårt att få in svar från studenter på läkarpro-
grammets termin 10 och 11. Detta då studenterna under termin 10 skriver examensarbete och 
således inte är samlade under tillfällen då möjlighet fanns att dela ut enkäten. Studenterna på 

                                                             
5 Uppgifter handlar här om det som står i kursplanen d.v.s. de lärandemål som studenten skall ha uppnått för att 

bli godkänd. 
6 Receptarieprogrammet hör egentligen till naturvetenskaplig fakultet, men finns med som program vid SA enligt 
SA:s hemsida, eftersom vissa delkurser genomförs vid SA. 
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termin 11 läser kurser som i stor utsträckning är uppdelade i mindre grupper och placerade runt 
om på sjukhusen. 
 
2.3 Insamling 
Enkäten började delas ut tidigt i januari 2012, då tandläkarprogrammets tionde termin var först ut 
att svara. Sista enkäterna delades ut tidigt i juni 2012, till de delar av Röntgensjuksköterskepro-
grammet och Sjuksköterskeprogrammet som varit oanträffbara till följd av praktik tidigare under 
terminen. 
 
För att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt distribuerades enkäten via SAKS:s presidium 
direkt ut till studenterna vid respektive utbildning. Enkäterna fylldes i på plats i föreläsningssa-
len, och lämnades därefter till GUS för kodning och inmatning. Vid utdelning informerades om 
att de studenter som inte var närvarande kunde besvara enkäten på SAKS:s kontor. Detta erbju-
dande har dock inte utnyttjats. 
 
2.4 Studiepopulation 
Antalet studenter som slutligen besvarade enkäten var 51% (624/1226). Av de 624 inkomna en-
käterna var fem enkäter blanka och utgår därför ur undersökningen. Detta innebär att 619 studen-
ter utgör studiepopulationen.  
 
Tabell 1. Studiepopulation 

 
Studenterna studerar vid följande utbildningsprogram: 
 
Arbetsterapeutprogrammet terminerna 2,3,4,5 och 6. Logopedprogrammet termin 6, Läkarpro-
grammet terminerna 6,7,8,9,10,11, Sjukgymnastprogrammet terminerna 2 och 4, Sjukskö-
terskeprogrammet terminerna 2,3,4 och 5, Röntgensjuksköterskeprogrammet terminerna 2 och 4, 
Tandhygienistprogrammet termin 6, samt Tandläkarprogrammet termin 10. 
 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp
Antal % Antal % %

Tandläkarprogrammet 10 42% 14 58% 24 100%
Sjukgymnastprogrammet 61 85% 11 15% 72 100%
Sjuksköterskeprogrammet 218 61% 143 40% 356 100%
Arbetsterapeutprogrammet 94 73% 34 27% 128 100%
Logopedprogrammet 23 85% 4 15% 27 100%
Läkarprogrammet 183 34% 362 66% 545 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 15 27% 40 73% 55 100%
Tandhygienistprogrammet 15 79% 4 21% 19 100%

SUMMA 619 50% 612 50% 1226 100%

Studiepopulation

Studiepopulation Bortfall
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Tabell 2. Utbildningsprogram 

 
 
Av dessa 619 studenter är det 15 som ej har angivit kön, varför de inte ingår i de tabeller som 
redovisar hur svaren är uppdelade på kön. De redovisas däremot i "totalredovisningarna". Stu-
diepopulationen varierar därför beroende på om man ser till det könsmässiga antalet vilket är 
604 studenter eller "totalantalet" vilket är 619 studenter. 
 

Tabell 3. Studenterna uppdelade på kön. 

 

 
Majoriteten av respondenterna var kvinnor, 77% (466/604) och 23% (138/604) var  män. Anta-
let studenter i målgruppen har erhållits av Sahlgrenska Akademin. Dock ej könsuppdelat. 
 
2.5 Ålder 
Snittåldern bland de studenter som ingick i undersökningen var 28 år för män och 26 år för 
kvinnor.  Den äldsta personen är född 1961 och den yngsta 1992. En tidigare undersökning7 vid 

                                                             
7 Studiemiljö och kön En kartläggning av förekomsten av sexuella och könsrelaterade trakasserier bland studen-
ter och doktorander vid Göteborgs universitet, G. Hensing, C. Larsson, 1999. 

Antal % Antal % Antal % Totalt %

Tandläkarprogrammet 2 20% 8 80% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 11 18% 49 80% 1 2% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 37 17% 174 80% 7 3% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 7 7% 85 90% 2 2% 94 100%
Logopedprogrammet 3 13% 20 87% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 75 41% 104 57% 4 2% 183 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 2 13% 12 80% 1 7% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 1 7% 14 93% 0 0% 15 100%

SUMMA 138 22% 466 75% 15 2% 619 100%

Utbildningsprogram

Man Kvinna Ej angivit kön

Antal % Antal % Totalt %

Tandläkarprogrammet 2 20% 8 80% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 11 18% 49 82% 60 100%
Sjuksköterskeprogrammet 37 18% 174 82% 211 100%
Arbetsterapeutprogrammet 7 8% 85 92% 92 100%
Logopedprogrammet 3 13% 20 87% 23 100%
Läkarprogrammet 75 42% 104 58% 179 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 2 14% 12 86% 14 100%
Tandhygienistprogrammet 1 7% 14 93% 15 100%

SUMMA 138 23% 466 77% 604 100%

Man Kvinna

Kön
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SA från 1999, dåvarande medicinska fakulteten, visar att det ser likadant ut idag vad gäller 
åldersföredelningen för män och kvinnor inom grundutbildningen som det gjorde då. 
 
2.6 Enkäten 
En enkät konstruerades och en pilotundersökning genomfördes på ett mindre antal studenter för 
att testa om frågorna fungerade och vissa frågor konstruerades därefter om. 
 
Enkäten bestod av 21 frågor varav de sista tre frågorna utgjordes av öppna frågor. Två av frå-
gorna innehöll fyra delfrågor vardera, där varje delfråga utgjordes av en skattningsskala i fem 
steg, från negativt till positivt. Respondenterna fick markera med kryss i vilken grad de in-
stämde i frågorna. Fyra av frågorna var dikotoma8 där respondenterna kunde svara ja eller nej. 
Resterande frågor krävde någon form av skriftligt svar antingen, i siffer- eller i bokstavsform. 
 
2.7 Kodning av frågorna 
Två av frågorna handlar om kostnaden för att ta sig till VFU-platsen. Dessa frågor har tyvärr 
inte uppfattats av respondenterna på det sätt enkätkonstruktörerna hade tänkt, trots pilotunder-
sökningen. De kommer därför inte att, som övriga frågor, redovisas  i tabellform utan diskute-
ras mer generellt. 
 
För att ge en så tydlig bild som möjligt över var VFU-perioden har ägt rum har de olika VFU-
placeringarna, i så stor utsträckning som möjligt, fått separata koder. Dock har de VFU-platser 
som ligger inom Göteborgsområdet fått samma kod. Detta för att redovisningen skall bli han-
terbar.  Det innebär att VFU-platser som är "kranskommuner" till Göteborg såsom Mölndal, 
Partille, Härryda  etc. har kodats som Göteborgsområdet.  
 
VFU-platser som har legat i Stenungsund eller Stora Höga har kodats som Kungälv, Skene har 
kodats som Borås och Munkedal har kodats som Uddevalla. De studenter som har angivit att 
VFU har ägt rum i NU9 är kodade som Trollhättan. Dock är det så att NU består av fem sjukhus 
i Västra Götalandsregionen. Dessa är NÄL10 i Trollhättan, Uddevalla sjukhus, samt lokalsjuk-
husen i Lysekil, Strömstad och Dalsland.  
 
Utöver dessa har några VFU-platser kodats som "Övrigt" eftersom det endast är en eller mycket 
få studenter som har varit där. Dessa är Eksjö, Halmstad, Kungsbacka, Mariestad, Stockholm, 
Sydafrika, Ulricehamn, Varberg, Åmål och Östersund. I de öppna frågorna har det framkommit 
att det oftast rör sig om platser som studenter har begärt att bli placerade på. 
 
2.8 Statistisk procedur 
Samtliga frågor, utom de tre öppna frågorna, är inmatade i SPSS. De öppna frågorna är kodade 
och matade i databasprogrammet File Maker Pro. Alla tabeller är framtagna i Excel.  
 
2.9 De "små talens lag" 
Det föreligger stora skillnader i antalet studenter inom de olika utbildningsprogrammen. Pro-
centsatserna kan därför verka väldigt höga i vissa fall där studentantalet är lågt. Det utbild-
ningsprogram som utgör den största gruppen i undersökningen är Sjuksköterskeprogrammet, 

                                                                                                                                                                                              

Sexual and gender-related harassment in medical education and research training: results from a Swedish survey. 
C. Larsson, G Hensing och P. Allebeck, 2003. 
8 Ömsesidigt uteslutande. I detta fall ja/nej. 
9 NU står för NÄL och Uddevalla sjukhus enligt NU:s växel. 2012-08-27 
10 NÄL står för Norra Älvsborgs länssjukhus 
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vilket utgör 35% (218/619) av studiepopulationen. Tandläkarprogrammet med tio responden-
ter utgör den minsta gruppen och svarar för 2% av studiepopulationen. 
 
2.10 Val av presentation av svaren 
Mycket tid har lagts ned på att fundera över hur resultatet kan presenteras på ett så överskåd-
ligt sätt som möjligt, utan att någon information går förlorad. Genom att välja valda typ av 
presentation kan läsaren se dels helheten, dels hur respondenterna har svarat inom varje ut-
bildningsprogram. Ett annat alternativ hade varit att presentera varje utbildningsprogram för 
sig, vilket då hade lett till att det hade blivit åtta enskilda rapporter. Författarna är medvetna 
om att utbildningsprogrammen har olika omfattning av VFU och att VFU har olika innehåll 
och mål.  
 
2.11. Utbildningsplaner och kursplaner.  
Samtliga utbildningsplaner11 har undersökts för de i rapporten ingående utbildningsprogram-
men. Detta för att få klarhet i hur mycket VFU som ingår i de olika utbildningsprogrammen. 
För att se vilka lärandemål studenterna skall nå för att bli godkända på VFU har även kurspla-
nerna12 för de kurser som innefattar VFU granskats. Logopedprogrammet har en handbok13 
specifikt framtagen för handledare och studenter gällande VFU. Även Arbetsterapeutpro-
grammet har riktlinjer14 specifikt för VFU. Övriga i undersökningen ingående utbildningspro-
gram förefaller inte ha liknande information. Dessa ligger inte, som de två andra, på respekti-
ve programs hemsida. Det finns studieinformation som rör studierna generellt, men inte spe-
ciellt för VFU. 
 
2.12 Tabellverk 
Bifogat till rapporten finns ett komplett tabellverk över varje fråga i enkäten. Samtliga tabeller 
finns därför inte med i rapporten.  
 
3. RESULTAT 
 
3.1 Är Du vårdnadshavare av barn på 12 år eller under, alternativt ensamstående vård-
nadshavare av barn 13-16 år? 
Av respondenterna har 11% (71/619) svarat ja på frågan. Uppdelat på kön anger 13% 
(18/138) av männen  och 11% (51/466) av kvinnorna att de är vårdnadshavare av barn på 12 
år eller under, alternativt ensamstående vårdnadshavare av barn 13-16 år. Den åldersmässiga 
gränsdragningen i frågan har sin grund i den rekommenderade prioritetsordning för fördelning 
av VFU-platser som tillämpas på vissa av programmen inom Sahlgrenska akademin.  
 
3.2 Var hade Du Din senaste VFU-period? 
Av respondenterna anger 68% (424/619) att VFU har ägt rum i Göteborgsområdet. Könsmäs-
sigt finns det en liten skillnad, då 65% (90/138) av männen mot 70% (324/466) av kvinnorna 
anger att de har haft sin VFU i Göteborgsområdet. Den största skillnaden förefaller finnas på 
Sjukgymnastprogrammet där 91% (10/11) av männen anger att de har gjort sin VFU i Göte-
borgsområdet mot 67% (33/49) av kvinnorna. 

                                                             
11 I de flesta utbildningsplanerna är det väldigt lätt att se i vilka kurser VFU ingår. Dock är det inte lika självklart 
i alla. 
12  Om det t.ex. är terminerna 3, 4 och 5 som ingår i rapporten har kursplaner tagits fram för terminerna 2,3,4 och 
5.  
13 Handbok för handledare och studenter i verksamhetsförlagd undervisning, Logopedprogrammet Sahlgrenska   
akademin vid Göteborgs universitet. 
14 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Arbetsterapeutprogrammet. 
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3.3 Hur lång tid innan första VFU-dagen fick Du veta var den skulle förläggas? 
I Regelsamlingen för studier vid Göteborgs universitet15 finns det en paragraf som säger "Stu-

dent bör senast två veckor inför praktikperiods början meddelas anvisad praktikplats." Denna 
studie visar att SA lever upp till denna regel i majoriteten av fallen. Svaren "Några veckor", 

"En månad" och "Mer än en månad" anges av 71% (437/619) av studenterna. Bland studen-
terna anger 8% (51/619) att det har fått reda på sin VFU-placering mindre än en vecka eller en 
vecka innan periodens början.  
 
3.4 Hur tog Du Dig till din VFU? 
Majoriteten av respondenterna, 71% (440/619) har tagit sig till sin VFU-plats kommunalt eller 
kombinerat med tåg, båt etc. beroende på, om de var placerade på "öarna" eller utanför Göte-
borg. 
 
3.5 Med hur mycket belastade resorna Din privatekonomi, samt hur stor kostnad anser 
Du vara acceptabel i samband med resa till VFU? 
Majoriteten av respondenterna anser att det inte skall kosta något att ta sig till sin VFU-plats. 
Detta måste tolkas att man anser att det inte skall kosta mer än vad det gör att ta sig till den 
ordinarie undervisningen vid Göteborgs universitet.  
 
I utbildningsplanerna för de i undersökningen ingående utbildningsprogram, utom Tandläkar-
programmet16, står det att merkostnad kan förekomma i samband med VFU. Efter att även ha 
granskat kursplanerna framgår det av de flesta, att merkostnad i samband med verksamhets-
förlagd utbildning kan förekomma. I de kursplaner som gäller för Sjukgymnastprogrammet, 
Arbetsterapeutprogrammet och Logopedprogrammet finns detta med i samtliga. Vad gäller 
Röntgensjuksköterskeprogrammet och Läkarprogrammet står det i alla utom en och för Sjuk-
sköterskeprogrammet står det i två av fyra. Det står ingenting om merkostnader i den kursplan 
som är framtagen för Tandhygienistprogrammet och ej heller i den för Tandläkarprogrammet. 
 
I Logopedprogrammets handbok står att läsa att om en student anvisas en VFU-plats utanför 
Västra Götalandsregionen eller Halland kan studenten ansöka om bidrag för ökade kostnader. 
Beslut tas därefter i programkommittén för Logopedprogrammet. Vid Sahlgrenska akademins 
lokala arbetsmiljökommitté17 informerades det 2012-04-11 om att akademins utbildningsav-
delning har i uppdrag att ta fram ett förslag till gemensamma regler för ersättning vid VFU. 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Vissa program får ersättning för resor, boende och liknande av skolan. Borde vara 

lika för alla program. Hänsyn till tidigare praktikplats borde beaktas bättre." 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 
"Ersättning bör utgå för resor till praktikplatser som ligger långt bort och kräver ökad 
resekostnad för studenten." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

"Gett mer resebidrag!! Väldigt orättvist fördelat i klassen. Jag fick punga ut med 1500 

och andra fick pengar över. Detta måste ändras." 

Läkarprogrammet 

                                                             
15 §2.6 Rättigheter och skyldigheter. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet. 
16

 Enligt information från Odontologen gäller "De som reser inom Göteborgs stad får stå för denna kostnad själv. 
Däremot ersätter FTV/VGR kostnader som sker från Centralstationen till klinik ute i VGR". 
17 Protokoll Arbetsmiljöblock 3, 2012-04-11. 
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"Ersättning för resan till VFU-placeringen." 
Logopedprogrammet 
 
"Reseersättning för det som går över månadskortsbelopp." 
Sjuksköterskeprogrammet 

 
3.6 Var det lätt för Dig att komma i kontakt med Din handledare? 
Majoriteten av studenterna, 81% (503/619) angav att det har varit lätt att få kontakt med VFU-
handledaren. Könsmässigt skiljer det sig mellan män och kvinnor, där män, 85% (117/138), i 
högre grad än kvinnor, 80% (374/466), anger detta. De som har svarat att det har varit svårt att 
komma i kontakt med handledaren är främst kvinnor på Röntgensjuksköterskeprogrammet, 
25% (3/12), och Sjuksköterskeprogrammet, 22% (39/174), som anger detta. Man måste här ta i 
beaktande "de små" talens lag vad gäller Röntgensjuksköterskeprogrammet, eftersom tre stu-
denter genererar 25%. 
 
Tabell 4. Var det lätt att komma i kontakt med handledaren? 

 
 
Nedan följer en "indexfråga" med fyra påståenden i en skattningsskala med fem olika svars-
alternativ från dåligt till mycket bra. 
 

Vad anser Du om: 
3.7 Praktiken överlag? 
Majoriteten av studenterna har svarat att de ansåg att praktiken överlag var bra, 45% 
(276/619), eller mycket bra, 33% (202/619).  
 
Könsmässigt förefaller det som att kvinnor i högre utsträckning än män har upplevt praktiken 
över lag som mycket bra, 35% (165/466), mot 24% (33/138) av männen. Män har i större ut-
sträckning än kvinnor angett  att de har upplevt praktiken över lag som bra, 57% (33/138) mot 
kvinnor 41% (189/466). Det synes som om män är något mer återhållsamma att ge högsta 
"betyg" enligt den angivna skalan. 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Att man fick möjligheten att utföra behandlingar på unga och gamla pat. på egen 
hand. Men att man fick stöd och positiv feedback från sin handledare hela tiden." 

Tandhygienistprogrammet 

Ja % Nej % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 7 70% 0 0% 3 30% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 52 85% 5 8% 4 7% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 163 75% 43 20% 12 6% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 87 93% 5 5% 2 2% 94 100%
Logopedprogrammet 21 91% 0 0% 2 9% 23 100%
Läkarprogrammet 147 80% 21 11% 15 8% 183 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 12 80% 3 20% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 14 93% 0 0% 1 7% 15 100%

SUMMA 503 81% 77 12% 39 6% 619 100%

Lätt att komma i kontakt med handledaren?
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"Att personalen på kliniken var mkt hjälpsamma, omtänksamma och välkomnande, 

handledaren speciellt. Att det var så nära och att jag hade eget behandlingsrum och 

kunde boka patienter själv." 

Tandhygienistprogrammet 
 
"Att jag behandlades väldigt bra och att jag fick vara väldigt delaktig. Han diskute-

rade med mig och förklarade fall väldigt noggrant. Jag lärde mig väldigt mycket." 
Sjukgymnastprogrammet 
 
"Väldigt varierande kvalitet mellan olika placeringar och olika handledare." 

Läkarprogrammet 
 
"Att man fick möjlighet att testa på hur det var att jobba på sjukhus. Man känner 

snabbt om utbildningen är rätt." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

Tabell 5. Vad anser Du om praktiken överlag? 

 
 
Bland studenterna har det utkristalliserat sig en grupp som angett att de har upplevt praktiken 
över lag som dålig eller mindre bra. Dessa utgör 5% (32/619) av respondenterna. För att se 
om det finns en förklaring till att de har en negativ syn på praktiken kommer dessa att ges ett 
eget kapitel längre fram i rapporten. 
 
3.8 Vad anser Du om handledaren?  
Majoriteten av studenterna har svarat att de ansåg att handledaren var bra 36% (223/619) eller 
mycket bra 39% (241/619 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 0 0% 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 0 0% 1 2% 4 7% 28 46% 26 43% 2 3% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 7 3% 9 4% 42 19% 90 41% 65 30% 5 2% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 2 2% 3 3% 8 9% 44 47% 35 37% 2 2% 94 100%
Logopedprogrammet 0 0% 0 0% 3 13% 12 52% 8 35% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 5 3% 2 1% 40 22% 90 49% 45 25% 1 1% 183 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 0 0% 1 7% 0 0% 7 47% 7 47% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 0 0% 0 0% 3 20% 12 80% 0 0% 15 100%

SUMMA 14 2% 18 3% 99 16% 276 45% 202 33% 10 2% 619 100%

Vad anser Du om praktiken över lag?

Mindre bra Ganska bra Bra Mycket braDålig
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Tabell 6. Vad anser Du om handledaren? 

 
 
Könsmässigt visar denna fråga ungefär samma mönster som den tidigare. Kvinnor anger i 
högre grad än män att de upplevt handledaren som mycket bra, 42% (196/466) mot 28% 
(39/138). Män anger i högre grad än kvinnor att de upplevt handledaren som bra, 48% 
(66/138) mot 33% (155/466). 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Handledarna har en mycket viktig roll i hur de skall ta hand om oss studenter. En 

handledare kan vara den som avgör om ens VFU-placering kommer bli lyckad eller 

ej." 

Tandhygienistprogrammet 
 
"Att jag fick börja använda olika tekniker och träffa så många olika patienter och 
fall. Vara med på 1 dag på operation. Att min andra handledare var otroligt bra fö-

redöme ultimata sjuksköterskan! Lyssnande på patienten samtalade, instruerade, 

var lugn lyssnade på mig strukturerad och informativ." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
"Ett bra bemötande från hela avdelningen, en kunnig o engagerad handledare som 

var väldigt lyhörd för mina tankar och funderingar." 
 Sjuksköterskeprogrammet 
 
"Se till att handledaren inte är föräldraledig". 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
"När man får prova saker själv men samtidigt alltid har handledare i närheten som 

har tid för en" 
Läkarprogrammet 
 
"Handledarna! De var lyhörda och pushade precis lagom mycket. Tack vare dem 

kände jag mig trygg och kompetent." 

Logopedprogrammet 
 
"Att det skall vara lite mer förberett på VFU:n. Handledaren var inte där så mkt. 

Det i sig spelade ingen roll. Men denne kunde ha satt ut vem jag skulle gå bredvid 
när man kom. Jag fick själv fråga runt på morgonen vem jag kunde gå med under 

dagen." 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 0 0% 0 0% 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 0 0% 1 2% 7 11% 26 43% 26 43% 1 2% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 11 5% 10 5% 32 15% 72 33% 91 42% 2 1% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 2 2% 3 3% 10 11% 33 35% 44 47% 2 2% 94 100%
Logopedprogrammet 0 0% 1 4% 3 13% 4 17% 15 65% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 7 4% 9 5% 39 21% 79 43% 42 23% 7 4% 183 100%
Röntgensjuksköterskepr. 0 0% 0 0% 2 13% 5 33% 7 47% 1 7% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 1 7% 2 13% 1 7% 11 73% 0 0% 15 100%

SUMMA 20 3% 25 4% 97 16% 223 36% 241 39% 13 2% 619 100%

Vad anser Du om handledaren?

Mindre bra Ganska bra Bra Mycket braDålig
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3.9 Vad anser Du om restiden till praktiken? 

Samma mönster följer här, vilket innebär att majoriteten av studenterna har svarat att de anser 
att restiden har varit bra, 25% (157/619) eller mycket bra, 36% (221/619). Könsmässigt ser 
det i princip lika ut för grupperna. Både kvinnor 25% (117/466) och män 27% (37/138) har 
svarat bra. Mycket bra har angivits av 36% (170/466) av kvinnorna och 32% (44/138) av 
männen. 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Det är synd att det skall vara ett sådant orosmoment med praktiken, hade jag upp-

fattat att det skulle vara så mycket praktik långt borta hade jag nog inte sökt mig till 

Göteborg, vilket är synd då utbildningen i övrigt är bra och jag är nöjd med mitt yr-

kesval." 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 
"Att det borde finnas ett bättre system när VFU-platserna delas. 1 person skall inte 

behöva ha lång resa 2 ggr i rad. Få ersättning om man får lägga ut mkt pengar på 

busskort. Arbeta för nya avtal, föröka få mer platser närmare Göteborg. Avsluta av-

tal med Skövde, Falköping, Herrljunga och Vänersborg. Det är inte OK att behöva 

pendla 5 timmar om dagen till sin praktikplats!" 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
3 av 4 praktikperioder har jag fått, kommer att betala, extra utöver mitt vanliga Gö-

teborgs kommunkort och 2 av dessa perioder har jag fått Skövde tilldelat mig vilket 

både är lång restid och dyrt. Jag tycker inte att detta är särskilt rättvist då det finns 

vissa som endast har behövt pendla en gång. 

Logopedprogrammet 
 
"Man skulle tänka på att det kan vara studenter som kan/är ensamstående mammor 

då skall man inte placera dem utanför Göteborg. Svårt att resa långt bort och hinna 

lämna/hämta barnet från dagis." 
Röntgensjuksköterskeprogrammet 

 
Tabell 7. Vad anser Du om restiden till praktiken? 

 
 
3.10 Vad anser Du om uppgifterna Du fick utföra? 
De uppgifter studenterna förväntas göra under VFU-perioden står angivna i kursplanen som 
lärandemål och skall leda fram till en godkänd VFU. Det är därför viktigt att universitetet och 

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 0 0% 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 2 3% 3 5% 11 18% 16 26% 27 44% 2 3% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 11 5% 25 11% 43 20% 63 29% 75 34% 1 0% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 5 5% 12 13% 16 17% 24 26% 37 39% 0 0% 94 100%
Logopedprogrammet 3 13% 4 17% 4 17% 5 22% 7 30% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 11 6% 19 10% 51 28% 39 21% 60 33% 3 2% 183 100%
Röntgensjuksköterskepr. 0 0% 2 13% 3 20% 3 20% 7 47% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 0 0% 4 27% 5 33% 6 40% 0 0% 15 100%

SUMMA 32 5% 68 11% 135 22% 157 25% 221 36% 6 1% 619 100%

Vad anser Du om restiden till praktiken?

Mindre bra Ganska bra Bra Mycket braDålig
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VFU-platsen har en väl fungerande kommunikation, så att VFU-handledaren vet vad som 
förväntas för att studenten skall kunna nå de uppsatta lärandemålen. 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 

 

"Bättre planerat så man fick se mer olika saker och slippa dötid." 

Sjukgymnastprogrammet 
 

"Min handledare var aktiv för att jag skulle få prova på och se så mycket som möjligt 

under mina 3 veckor. Var duktig på att visa och instruera och låta mig delta med ris 
och ros." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

"Viktigt att både kliniken och studenten får reda på praktikplatsen i tid då det annars 

kan bli dåligt planerat för oss studenter när vi kommer till kliniken då de ej hinner att 
förbereda sig på att vi kommer." 

Tandhygienistprogrammet 
 

"Jag tyckte att de hade planerat tiden bra, de var duktiga, proffsiga och berättade 

mycket för oss om jobbet och patienterna." 

Sjukgymnastprogrammet 
 
"Väldigt bra om handledarna gått en utbildning i handledning och att de blir väl infor-

merade om både sina och studenternas uppgifter." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

"Viktigt att skolan informerar handledaren om vad som är syftet med att studenter får 

gå på praktik." 
Tandhygienistprogrammet 
 

Viktigt att vi får en bra utbildning, att VFU innehåller det vi behöver lära oss. 

                 Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 

"Ha flera konkreta mål på vad som skall åstadkommas under VFU:n och även att hand-

ledaren kan hjälpa en m. detta." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
Majoriteten av studenterna svarade även på denna fråga att uppgifterna de har fått göra under 
VFU-perioden har varit bra, 39% (242/619) eller mycket bra, 24% (150/619). Bland studenter 
på Läkarprogrammet är det 13% (23/183) som har upplevt att de fick utföra uppgifter som var 
mindre bra. Det var inga större skillnader i svaren mellan könen på Läkarprogrammet, kvin-
nor 12% (12/104) och män, 15% (11/75). 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Bättre anpassat med tid. Långa perioder hade man ingenting att göra och då är det 

kanske inte rimligt att man måste vara på plats 8 timmar varav bara 3 är aktivt arbete." 

Läkarprogrammet 
 
"Gett mig en handledare som hade ansvar för att mina 6 veckor blev meningsfulla och 

lärorika. Dessutom att denna handledare skulle vara kvalificerad för denna uppgift. Så 

var INTE fallet. Att jag successivt fick ta mer ansvar." 

Läkarprogrammet 
 
"Det är viktigt att handledaren checkar av (helst efter ngn dag) hur det går för studen-

terna. Har man hamnat t.ex. på en avdelning med läkare som ignorerar studenter kan 
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det vara värt att se om det går att byta/samtala med läkare eller få in andra moment 

som gör att praktiken ändå blir värdefull." 
Läkarprogrammet 

 
Tabell 8. Vad anser Du uppgifterna Du fick utföra? 

 
 
Könsmässigt är det skillnad mellan könen vad gäller att uppgifterna har varit mycket bra. 
Kvinnor 26% (119/466) mot män, 18% (25/138). Däremot är det i princip lika mellan könen 
vad gäller att man har upplevt uppgifterna som bra. Män 41% (56/138) och kvinnor 38% 
(179/466).  
 
3.11 Fanns möjlighet att påverka uppgifterna Du fick göra? 
Majoriteten av studenterna, 76% (469/619) ansåg att de kunde påverka uppgifterna under 
VFU-perioden. Könsmässigt är det dock stora skillnader mellan grupperna, då män ansåg att 
de kunde påverka uppgifterna i mycket högre grad än kvinnor, 87% (120/138) mot 73% 
(338/466). En fjärdedel av kvinnorna ansåg att de inte kunde påverka uppgifterna. Det utbild-
ningsprogram och kön som anger detta i störst utsträckning är kvinnor på Sjukgymnastpro-
grammet, 29% (14/49) och Sjuksköterskeprogrammet, 28% (49/174). Motsvarande för män 
var att 12% (17/138) ansåg att de inte kunde påverka. Bland männen är det främst inom Lä-
karprogrammet, 15% (11/75), samt Sjuksköterskeprogrammet 14% (5/37). 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Det bästa var att min handledare var mycket öppen och jag hade stor möjlighet att 

påverka min VFU. Hon gav även mycket bra kritik på bra o dåliga saker." 
Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Bra handledare! Att kunna påverka mina uppgifter." 
Sjukgymnastprogrammet 
 
"Lagom svårighets/ansvarsnivå/utmaning, bra arbetsklimat. Flexibelt vad gäller 

uppg. o möjlighet att påverka." 

Logopedprogrammet 
 
Jag hade velat kunna påverka mina arbetsuppgifter aningen mer. 

Tandläkarprogrammet 
 

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 0 0% 1 10% 2 20% 6 60% 1 10% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 1 2% 3 5% 9 15% 31 51% 16 26% 1 2% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 12 6% 24 11% 46 21% 75 34% 60 28% 1 0% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 5 5% 7 7% 22 23% 37 39% 23 24% 0 0% 94 100%
Logopedprogrammet 0 0% 0 0% 3 13% 13 57% 7 30% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 3 2% 23 13% 58 32% 65 36% 32 17% 2 1% 183 100%
Röntgensjuksköterskepr. 0 0% 0 0% 1 7% 6 40% 7 47% 1 7% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 0 0% 2 13% 9 60% 4 27% 0 0% 15 100%

SUMMA 21 3% 58 9% 143 23% 242 39% 150 24% 5 1% 619 100%

Vad anser Du om uppgifterna Du fick utföra?

Mindre bra Ganska bra Bra Mycket braDåliga
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Tabell 9. Hade Du möjlighet att påverka uppgifterna? 

 
 
3.12 Hade handledaren en halvtidsavstämning med Dig?      
Avstämning under VFU-perioden är mycket viktigt för studenten, eftersom det är vid detta 
möte studenten får en inblick i hur VFU anses ha fungera från VFU-platsens sida. Studenten 
får också en chans att förbättra de moment som eventuellt inte har fungerat så bra. I  kurspla-
nerna för de olika VFU-kurserna framgår det inte om det förekommer halvtidsavstämning 
eller ej. Det som står i några av kursplanerna18 är att individuell bedömning av verksamhets-
förlagd utbildning sker utifrån fastställt underlag. Det sker som trepartsamtal mellan student, 
handledare och lärare. I Logopedprogrammets handbok står det att huvudhandledaren skall 
genomföra halvtidsutvärdering. I remissvaret från Arbetsterapeutprogrammet framgår det att 
även här är halvtidsavstämning något som skall genomföras vid all VFU, förutom de studen-
ter som har sin första VFU under termin ett.  
 
Nedan följer röster från respondenterna: 

 

"Halvtidsavstämning? Jag hade det så att handledaren tittade in på nästan varje pa-

tient och jag kunde hämta henne när jag hade frågor. Vi hade även tid undansatt 

(oftast på eftermiddagen) för administration och reflektion." 

Tandhygienistprogrammet 
 
"Jag hade önskat mer konkret feedback från min handledare, både i samband med 

patientmöten och vid halvtidssamtal" 

Sjukgymnastprogrammet 
 
"Ges en halvtidsavstämning? Dock gavs feedback efter varje pass så det var nästan 

bättre." 
Tandhygienistprogrammet 
 
"Halvtidsavstämning lät ju bra. Sitin var väldigt uppstyrda. Läkarna visste inte om 

att vi skulle ha det." 

Läkarprogrammet 
 

Här visade det sig att nästan hälften av studenterna, 45% (278/619) inte har haft någon halv-
tidsavstämning med handledaren. Det är stor skillnad mellan män och kvinnor. Av kvinnorna 
                                                             
18 Röntgensjuksköterskeprogrammet, RA2040, Konventionella röntgenundersökningar III, 15,0 högskolepoäng, 
OM6560, Klinisk omvårdnad inom somatisk vård, 7,5 högskolepoäng, RA2010, Konventionella röntgenunder-
sökningar II, 7,5 högskolepoäng, samt Sjusköterskeprogrammet OM4250, Personcentrerad vård vid symtom och 
tecken på ohälsa II, 30 högskolepoäng. 

Ja % Nej % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 9 90% 1 10% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 44 72% 15 25% 2 3% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 159 73% 55 25% 4 2% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 68 72% 22 23% 4 4% 94 100%
Logopedprogrammet 22 96% 1 4% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 143 78% 37 20% 3 2% 183 100%
Röngensjuksköterskepr. 12 80% 3 20% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 12 80% 2 13% 1 7% 15 100%

SUMMA 469 76% 136 22% 14 2% 619 100%

Möjlighet att påverka VFU-uppgifterna?
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anger 56% (261/466) att de har haft halvtidsavstämning mot 41% (57/138) av männen. Det 
utbildningsprogram där störst andel av studenterna inte har haft halvtidsavstämning är Läkar-
programmet där 81% (149/183) anger att de inte har haft halvtidsavstämning. 
 

Tabell 10.  Hade handledaren halvtidsavstämning? 

 
 
3.13 Var halvtidsavstämningen bra? 
Eftersom en stor andel av studenterna angav att de inte hade haft halvtidsavstämning ingår 
endast de 53% (326/619) som har angivit att de hade halvtidsavstämning. Bland dessa upp-
levde 90% (292/326) att de var nöjda med halvtidsavstämningen. Här föreligger det ingen 
skillnad mellan könen. 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 

 

"Fick mycket bra respons på mina tankar vid halvtidsavstämningen." 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Mer tid för halvtidsavstämning o mer tid för samtal efter varje besök" 

Logopedprogrammet 
 
3.14 Hur lång restid, enkel resa, till VFU anser Du vara den längsta acceptabla?  
Majoriteten av studenterna ansåg att 40-60 minuter enkel resväg till VFU-platsen är accepta-
bel. Det förelåg ingen större skillnad mellan könen. 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

Eftersom det här var en mycket kort tid var det okej att åka längre. Vi fick busskort 

som ersättning, men det funkar ej att åka kollektivt hemifrån mig (pendlar redan 45 

min till Göteborg). 

Läkarprogrammet 
 
"Min förra VFU var i Lidköping. Det var inte kul att pendla dit varje dag. Jag har 
ett litet barn hemma och kan inte sova borta under veckorna. Jag tog mig igenom de 

två veckorna och hoppas nu på att inte få en sådan placering igen" 

Röntgensjuksköterskeprogrammet. 
 
"Viktigt att det inte blir kostsamt och att man inte får åka så långt att man inte får 

sova." 

Läkarprogrammet 

Ja % Nej % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 8 80% 2 20% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 39 64% 18 30% 4 7% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 140 64% 74 34% 4 2% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 74 79% 19 20% 1 1% 94 100%
Logopedprogrammet 23 100% 0 0% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 30 16% 149 81% 4 2% 183 100%
Röngensjuksköterskeporgrammet 9 60% 6 40% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 3 20% 10 67% 2 13% 15 100%

SUMMA 326 53% 278 45% 15 2% 619 100%

Hade handledaren halvtidsavstämning?
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Tycker det är helt otroligt hur dåligt med VFU-platser det finns i Göteborg. Man 

skall inte behöva resa i 2,5 timmar för att komma till sin VFU. Ogillar att man abso-

lut inte kan fixa en plats själv pga av avtal som finns. Att inte kunna påverka det 

trots att man vill är absurt. 
Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Erbjudande om boende då man överstiger en restid enkel väg 1,5- 2 h. Förbättra 

förutsättningar då man är kåraktiv o behöver åka till GBG för att gå på möten. 

Det är då svårt att hinna med när man har praktik långt bort." 

Logopedprogrammet 
 
"Jag tycker alla i klassen måste pendla minst en gång, annars får vissa lägga ut 
mer pengar på resor än andra, då man inte får ersättning för allt." 

Sjukgymnastprogrammet 
 
Nedan följer en "indexfråga" med fyra påståenden i en skattningsskala med fem olika svars-
alternativ från dåligt till mycket bra. 
 

Hur viktigt anser Du följande vara? 
3.15 Att den totala restiden inte är för lång 
Majoriteten av studenterna ansåg att restiden till praktiken var viktig, 31% (192/619), eller 
mycket viktig 50% (307/619). Det förefaller som att kvinnor ansåg att restiden är mycket vikti-

gare än vad män gör, 54% (250/466) mot 36% (49/138). Män ansåg i mycket högre grad än 
kvinnor att restiden var viktig, 42% (58/138) mot 28% (130/466). 
 
3.16 Att det sker en halvtidsavstämning med handledaren 
Av studenterna anser 40% (248/619) att det är mycket viktigt med halvtidsavstämning. På 
Läkarprogrammet anser 10% (19/183) av studenterna att halvtidsavstämningen är oviktig. 
Män anser detta i högre utsträckning än vad kvinnor gör, 20% (15/75) mot 4% (4/104) 
 
Tabell 11. Halvtidsavstämning med handledaren. 

 
 
Män anger i ungefär lika hög grad att halvtidsavstämning är ganska viktig, viktig eller mycket 

viktig. Kvinnor däremot anser i mycket högre grad än män att halvtidsavstämning är mycket 

viktig, 44% (207/466). 
 
 

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 1 10% 1 10% 3 30% 3 30% 2 20% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 0 0% 1 2% 9 15% 17 28% 30 49% 4 7% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 2 1% 14 6% 34 16% 62 28% 104 48% 2 1% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 0 0% 5 5% 11 12% 25 27% 53 56% 0 0% 94 100%
Logopedprogrammet 0 0% 0 0% 3 13% 2 9% 18 78% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 19 10% 25 14% 53 29% 44 24% 33 18% 9 5% 183 100%
Röntgensjuksköterskepr. 0 0% 2 13% 2 13% 7 47% 4 27% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 0 0% 6 40% 3 20% 4 27% 2 13% 15 100%

SUMMA 22 4% 48 8% 121 20% 163 26% 248 40% 17 3% 619 100%

Halvtidsavstämning med handledaren

Mindre viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigtOviktigt
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3.17 Att Du har möjlighet att påverka vad Du får göra under Din VFU? 
Majoriteten av studenterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna påverka upp-
gifterna under VFU-perioden. 
 
Tabell 12. Kunna påverka uppgifterna under VFU. 

 
 
Det är stor skillnad mellan könen då kvinnor anser i mycket högre grad än män, att det är 
mycket viktigt att kunna påverka uppgifterna, 60% (278/466) mot 38% (53/138). 
 
3.18 Att Du lätt kan nå Din handledare 
Drygt hälften av studenterna 58% (362/619) anser att det är mycket viktigt att lätt kunna 
komma i kontakt handledaren innan VFU-periodens början, medan 39% (239/619) anser att 
det är ganska viktigt eller viktigt. Här skiljer det mycket mellan könen. Av kvinnorna anser 
66% (308/466) mot 31% (43/138) av männen att det är mycket viktigt. Män förefaller i mycket 
högre grad än kvinnor anse att det är viktigt, 41% (57/138) mot kvinnor, 26% (122/466). 
 
Tabell 13. Lätt att kunna komma i kontakt med handledaren. 

 
 
 
 

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 0 0% 0 0% 1 10% 1 10% 8 80% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 0 0% 0 0% 6 10% 22 36% 30 49% 3 5% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 2 1% 0 0% 13 6% 61 28% 141 65% 1 0% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 0 0% 0 0% 4 4% 37 39% 53 56% 0 0% 94 100%
Logopedprogrammet 0 0% 1 4% 2 9% 7 30% 13 57% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 1 1% 4 2% 15 8% 83 45% 75 41% 5 3% 183 100%
Röntgensjuksköterskepr. 0 0% 0 0% 0 0% 8 53% 7 47% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 0 0% 0 0% 4 27% 10 67% 1 7% 15 100%

SUMMA 3 0% 5 1% 41 7% 223 36% 337 54% 10 2% 619 100%

Kunna påverka uppgifterna under VFU

Mindre viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigtOviktigt

% % % % % Ej svar % Totalt %

Tandläkarprogrammet 0 0% 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 0 0% 10 100%
Sjukgymnastprogrammet 0 0% 0 0% 4 7% 14 23% 40 66% 3 5% 61 100%
Sjuksköterskeprogrammet 1 0% 1 0% 7 3% 62 28% 147 67% 0 0% 218 100%
Arbetsterapeutprogrammet 0 0% 0 0% 1 1% 20 21% 73 78% 0 0% 94 100%
Logopedprogrammet 0 0% 1 4% 3 13% 6 26% 13 57% 0 0% 23 100%
Läkarprogrammet 1 1% 5 3% 42 23% 67 37% 64 35% 4 2% 183 100%
Röntgensjuksköterskepr. 0 0% 0 0% 0 0% 5 33% 10 67% 0 0% 15 100%
Tandhygienistprogrammet 0 0% 0 0% 1 7% 1 7% 12 80% 1 7% 15 100%

SUMMA 2 0% 8 1% 60 10% 179 29% 362 58% 8 1% 619 100%

Viktigt att lätt kunna nå handledaren?

Mindre viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigtOviktigt
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3.19 De öppna frågorna 
Det fanns tre öppna frågor där studenterna fick tillfälle att beskriva vad som har varit det bästa 
under VFU-perioden och vad som skulle kunna förbättras. Den sista frågan lämnade öppet för 
övriga tankar och kommentarer.  
 
3.19.1 Vad var det bästa med Din senaste VFU-period? 
Det bästa med VFU-perioden var att studenten kände sig välkommen av handledare och övrig 
personal. Studenten fick pröva på att arbeta praktiskt med det som studenten tidigare hade lärt 
sig teoretiskt. Det var viktigt att få lov att arbeta med patienter och ta eget ansvar. Det var 
intressant att få en inblick i det blivande yrket. Det var också viktigt att känna sig delaktig i 
det dagliga arbetet på VFU-platsen. Handledaren var bra och gav feedback på det arbete man 
utförde.  
 
Nedan följer röster från respondenterna: 

 
"Bra handledare. Mycket kunnig personal som tog emot mig med öppna armar. Jag 

kunde påverka vad jag ville se och fick mycket egna patienter."  
Tandhygienistprogrammet 
 
"Handledaren var bra, tog hand om mig från dag 1. Fick prova på det mesta."  
Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 
"En trevlig klinik med engagerad personal och handledare"  
Tandläkarprogrammet 
 
"Fick se många olika delar av verksamheten, träffa många olika sjukgymn som var 
väldigt trevliga och hjälpsamma"  
Sjukgymnastprogrammet 
 

"Jag tycker faktiskt att allting var och kändes jättebra och trevligt. Jag fick ut myck-

et från den perioden" 

Tandhygienistprogrammet 
 
"Att jag behandlades väldigt bra och att jag fick vara väldigt delaktig. Han diskute-

rade med mig och förklarade fall väldigt noggrant. Jag lärde mig väldigt mycket."  
Sjukgymnastprogrammet 
 
"Bra välkomstsamtal med mkt information. Trevlig och kompetent personal. Fick gå 
med samma handledare hela tiden." 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 
3.19.2 Vad skulle man ha kunnat göra bättre på Din senaste VFU-placering? 
Det som borde förbättras var kontakten mellan institutionen och VFU-platsen. Kontaktuppgif-
ter till handledaren saknades och handledaren visste inte att studenten skulle komma. Handle-
daren borde vara mer aktiv gentemot studenten. Det fanns inga adekvata uppgifter att utföra, 
varför det kunde bli mycket "dötid".  Feedback på de utförda uppgifterna saknades och det 
gick inte att påverka uppgifter som tilldelades. Uppgifterna var inte heller tillräckligt varie-
rande. Det blev stressigt att dels vara på VFU där allting var nytt och ovant och utöver detta 
tvingas arbeta med "hemuppgifter" på kvällarna som skulle lämnas in till universitetet. Var 
resvägen dessutom lång blev detta nästan oöverstigligt. Reseersättning borde utgå. Det upp-
levdes som orättvist att vissa studenter alltid får VFU "nära hemmet" medan andra får resa 
långt varje gång. Det borde finnas ett system där den som rest långt vid en VFU-period inte 
skall behöva riskera att göra det igen. Det borde finnas ett lottningssystem där de som har rest 
långt utgår och de som har haft kort resväg ingår. 
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Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Bättre anpassat med tid. Långa perioder hade man ingenting att göra och då är det 

kanske inte rimligt att man måste vara på plats 8 timmar varav bara 3 är aktivt ar-

bete"  
Läkarprogrammet 
 
"Bättre planerat så man fick se mer olika saker och slippa dötid"  
Sjukgymnastprogrammet 
 
"Bättre back-up planer om vissa saker inte gick att göra. Ibland blev det väldigt 

mycket dötid."  
Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Lite mer stabilt med handledare, så att man inte går med olika handledare varje 

dag." 
Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 
"Korta ner dagarna så man har tid/ork att plugga på eftermiddagarna"  

Läkarprogrammet 
 
"Bättre handledning, mera feedback efter varje behandling." 
Tandhygienistprogrammet 
 
"Bättre förberett på ett av ställena så de slapp pussla ihop ett schema när vi kom 

dit" 
Sjukgymnastprogrammet 
 

"Bli bättre omhändertagen när handledaren inte är där."  
Sjuksköterskeprogrammet 
 
"Informerat avdelningen om att jag skulle komma. Kände mig inte särskilt välkom-

men till en början. Fick själv informera och visa framfötterna för att få en handleda-

re."  
Läkarprogrammet 
 
"Att ha schema för hur tiden skulle disponeras så att man vet. Tror att det fanns ett 

men fick inget själv."  
Sjukgymnastprogrammet 

 
I de öppna frågorna har det kommit en del synpunkter gällande "hemuppgifter och skolupp-
gifter". I t.ex. Arbetsterapeutprogrammets riktlinjer står skrivet  

 
" I studentens arbetstid (enl VGR-avtal, 35 timmar/vecka) skall förutom pati-
ent/klinikarbete integreras tid för att utföra studieuppgifter, såsom tid för insamlan-

de av data till examinationsuppgift, litteraturstudier, egenreflektion samt reflektion 

tillsammans med handledare. Resterande 5 timmar/vecka disponerar studenten själv 

för utförande av studieuppgifter". Detta återfinns även i vissa av kursplanerna19 
inom Sjukgymnastprogrammet "Kursen motsvarar heltidsstudier motsvarande 40 
tim/vecka. Varav 35 timmar förläggs på VFU-platsen. Resterande tid används för 

genomförande av studieuppgifter. 

 

"Hemuppgifter/skoluppgifter" är alltså en del av VFU. 
 

                                                             
19 FYS013, Fysioterpi - fortsättningskurs II, 15,0 högskolepoäng, FYS008, Fysioterapi - fortsättningskurd I, 15,0 
högskolepoäng, FYS015, Fysioterapi - fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. 
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Tycker inte själva VFU:n ska förändras men vissa uppgifter man ska göra paral-

lellt med VFU:n från skolan känns som det tar tid och energi från VFU:n" 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Korta ner dagarna så man har tid/ork att plugga på eftermiddagarna" 

Läkarprogrammet 
 
"Inte ha andra uppgifter i skolan samtidigt som man går på VFU" 
 Sjuksköterskeprogrammet 
 

3.19.3 Övriga tankar och kommentarer som Du anser vara av vikt: 
De svar som redovisats vid de två föregående "öppna frågorna" återkommer även här.  
 
4. DE STUDENTER SOM ANSER ATT PRAKTIKEN ÖVER LAG HAR 
VARIT DÅLIG 
I undersökningen är det 32 studenter som har svarat att de anser att praktiken över lag har 
varit dålig eller mindre bra. Könsmässigt är detta 23 kvinnor 8 män. En student har inte angi-
vit kön. Majoriteten återfinns på Sjuksköterskeprogrammet följt av Läkarprogrammet. De har 
oftast gjort sin VFU i Göteborgsområdet. Majoriteten har fått reda på sin VFU-plats i god tid 
innan VFU-starten. Av studenterna anger 63% (20/32) att det var lätt att få kontakt med hand-
ledaren innan VFU-perioden. Dock anger 63% (20/32) att de var missnöjda med handledaren 
medan 22% (7/32) ansåg att handledaren var bra eller till och med mycket bra. En majoritet 
84% (27/32) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att lätt kunna nå handledaren. 
Knappt en tredjedel ansåg att restiden var för lång. Resterande ansåg att den var ganska bra 
till mycket bra. Majoriteten, 72% (23/32) ansåg att de uppgifter de fick utföra under VFU-
perioden var dåliga. De ansåg även att de inte hade någon möjlighet att påverka uppgifterna, 
69% (22/32). Majoriteten, 84% (27/32) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att kunna 
påverka de uppgifter man skulle utföra under VFU-perioden. Vad gäller halvtidsavstämning 
angav 38% (12/32) att de hade haft en sådan. Hälften av dessa ansåg att halvtidsavstämningen 
var bra. Majoriteten 72% (23/32) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att halvtidsav-
stämning äger rum. 
 
Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Bättre planering och inte elaka doktorer som kränker en!!!" 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
"Tydligare instruktioner till handledare om vad vi skulle göra, att få göra något 

mer själv, vara mer aktiv,  (inte bara gå bredvid)" 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Bete sig bättre mot sin omgivning och kollegor. Sluta säga att negrer luktar 

kryddor!" 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
I de öppna frågorna där studenterna har fått skriva fritt om vad som varit det bästa med VFU-
perioden och vad som hade kunnats förbättras finner man genomgående att informationen 
mellan VFU-platsen och universitetet inte har varit tillfredsställande. Studenterna har inte fått 
göra något av vikt och handledarna har inte heller varit förberedda på att studenterna skulle 
komma och göra VFU på deras arbetsplats.  
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Nedan följer röster från respondenterna: 
 

"Varit medveten om att studenter kommer, ge lärare befogenhet att ta hand om stu-

denter (avsätt tid). Fler lärare, pedagogikkurser?" 

Läkarprogrammet 
 
"Att det alltid fanns kaffe klart, så dåligt var där och lite att göra." 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
"Tydligare instruktioner till handledare om vad vi skulle göra, att få göra något mer 
själv , vara mer aktiv,  (inte bara gå bredvid)" 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Ge schema innan perioden började, få reda på vem som skulle bli handledare och 

kontaktuppgifter, ha någon som vill vara handledare". 

Sjuksköterskeprogrammet 
               
"Sista 2 veckorna stötte jag på en överläkare och en ST-läkare som engagerade sig 

lite i mig vilket gjorde dessa två veckor långt mer givande än de tidigare tillsam-

mans". 

 Läkarprogrammet 
 
Se till att det fanns vpg. att göra och inte bara sätta en i ett rum och säga "läs vad 

du vill". Oprofessionellt! 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Bra handledare" 

Sjuksköterskeprogrammet 
 
"Om man fick lära sig något vore bra." 

Läkarprogrammet 
 
"Handledarna var positiva, gav mycket feedback och var hjälpsamma. De hade koll 
på vad som skulle göras o kunde mycket teoretiskt." 

Arbetsterapeutprogrammet 
 
"Att det sker en vettigare kommunikation mellan institutionerna o VFU- placeringen 

gällande vad en förväntas kunna. Sedan får såklart en individuell bedömning gö-

ras." 
Sjuksköterskeprogrammet 

 
5. DISKUSSION 
 
5.1 Huvudfynd 
Denna rapport har försökt att ta reda på hur studenter vid SA har upplevt VFU-perioden. Ge-
nerellt kan sägas att majoriteten av studenterna vid SA har upplevt VFU-perioden som mycket 
positiv. Det förekommer, vid vissa av frågorna, stora skillnader mellan könen. Kvinnor tende-
rar oftare än män att anse att en fråga är mycket viktig, medan män "nöjer" sig med att anse att 
frågan är viktig. Detta syns tydligt i de indexerade frågorna som, praktiken över lag, handle-

daren, uppgifterna, restidens längd, vikten av halvtidsavstämning, kunna påverka uppgifterna 

samt viktigt att lätt kunna nå handledaren.  
 
5.2 Var ägde VFU rum? 
Majoriteten av studenterna har fått göra VFU i Göteborgsområdet. I vissa fall har studenter 
som har bott långt ifrån Göteborg fått göra sin VFU på hemorten, vilket verkar ha uppskattats. 
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Det upplevs som att det finns en "orättvisefaktor" i att vid vissa utbildningsprogram förefaller 
det som att studenterna får ersättning av universitetet vid resa till VFU och andra får det inte. 
Om detta beror på avtal eller annat måste detta kommuniceras till studenterna. 
 
5.3 Hur lång tid innan har VFU-placering kommunicerats 
Studenterna har fått reda på VFU-placeringen i god tid. Detta är mycket viktigt, eftersom det 
krävs planering om man behöver ändra sina invanda rutiner, särskilt för de studenter som har 
barn.  
 
5.4 Lätt att komma i kontakt med handledaren? 
Det har oftast varit lätt att komma i kontakt med VFU-handledaren.  
 
5.5 Kostnad för att ta sig till VFU-platsen 
Majoriteten av studenterna har ett månadskort eller motsvarande och de anser att det inte bor-
de kosta mer att ta sig till VFU-platsen än vad det gör att ta sig till ordinarie undervisning vid 
universitetet.  
 
5.6 Praktiken över lag 
Generellt kan sägas att studenterna har varit nöjda med praktiken över lag. Den kritik som har 
framkommit är att i vissa fall vet inte handledare och övrig personal att studenten skall kom-
ma, något som sätter studenten i en prekär situation. Det borde finnas bättre rutiner för kon-
takt mellan universitet och VFU-plats.  
 
5.7 Handledaren 
Handledaren har oftast upplevts som bra eller mycket bra.  
 
5.8 Restiden till praktiken 
Majoriteten av studenterna har upplevt att restiden till praktiken har varit "bra". De flesta har 
haft VFU-plats i Göteborgsområdet, vilket inte säkert måste betyda att de har haft kort restid. 
Restiden är ofta avhängig av tidtabeller, byten etc. varför restiden till Borås kan bli kortare än 
att ta sig ut till öarna i Göteborgs skärgård. Majoriteten ansåg att en acceptabel restid, enkel 
resa, är 40-60 minuter. Restiden till praktiken ansågs som mycket betydelsefull. 
 
5.9 Uppgifterna 
Uppgifterna som studenterna tilldelas har oftast varit bra, men i vissa fall har de upplevt att de 
inte har varit varierande nog och att de inte heller har kunnat påverka de uppgifter som de 
blivit tilldelade. I vissa fall har det inte funnit tillräckligt med arbetsuppgifter, varför det har 
blivit "dötid" periodvis. 
 
5.10 Halvtidsavstämning 
Halvtidsavstämning är ett viktigt moment vid VFU, eftersom studenten då får en indikation 
om hur arbetet har uppfattats från VFU-platsens sida. Vid detta samtal deltager både handle-
daren på VFU-platsen, samt ansvarig person från universitetet. Om något moment inte skulle 
vara helt tillfyllest får studenten en chans att förbättra detta under resterande del av VFU-
perioden. 
 
I denna rapport har knappt hälften av studenterna angivit att de inte har haft halvtidsavstäm-
ning. Dock ansåg de flesta att detta var ett viktigt moment. 
 
Majoriteten, 90%, som har haft halvtidsavstämning ansåg att den var bra. 
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6. ÖVERVÄGANDEN 
Av denna rapport att döma förefaller det som att de flesta studenter är nöjda med sin VFU. 
Dock finns det några saker som har framkommit i rapporten och som kanske borde beaktas 
från universitetets sida, så att VFU skall bli ännu bättre i framtiden.  
 
Kontakten mellan VFU och universitet bör förbättras, så att VFU-handledaren vet vad som 
förväntas i sitt åtagande gentemot studenten. Uppgifterna på VFU måste vara adekvata och 
varierande. Det måste också finnas tillräckligt med uppgifter så att inte "dötid" uppstår. När 
VFU-placeringarna bestäms borde de studenter som har haft lång resväg tidigare inte behöva 
riskera att få det igen.  
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Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr: G217 4711/06 
Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Arbetsterapeutprogrammet 
 

 

                                                             
20 Samtliga kursplaner och utbildningsplaner är tagna från respektive utbildningsprograms hemsida 2012. 
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Kursplaner 

ARB035, Arbetsterapi: Professionell kompetens i teori och praktik, 15,0 högskolepoäng 
ARB032, Arbetsterapi: Profession och huvudområde, 15,0 högskolepoäng 
ARB018, Arbetsterapi: Att främja meningsfull aktivitet för personer med psykisk ohälsa, 10,5 
högskolepoäng 
ARB033, Arbetsterapi: Att främja aktivitetsutförande vid rehabilitering av personer med fy-
sisk ohälsa, 13,5 högskolepoäng 
ARB034, Arbetsterapi: Delaktighet för människan i aktivitet, 18,0 högskolepoäng 
 
Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Dnr: G217 4700/06 
 
Kursplaner 

OM3260, Omgivning, hälsa och ohälsa, 30 högskolepoäng 
OM4240, Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa I, 20 högskolepoäng 
OM4200, Introduktion till omvårdnad, 15 högskolepoäng 
OM4250, Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa II, 30 högskolepoäng 
 
Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Dnr: G2 1797/09 
 

Kursplaner 

TL0BKG, Barnklinik, Integrerad kurs i Pedodonti och Ortodonti, 7,5 högskolepoäng 
TL0VKG, Vuxenklinik inklusive akuttandvård, 9 högskolepoäng 
 
Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Dnr: G217 4713/06 
 

Kursplaner 

FYS013, Fysioterapi - fortsättningskurs II, 15,0 högskolepoäng 
FYS008, Fysioterapi - fortsättningskurs I, 15,0 högskolepoäng 
FYS015, Fysioterapi - fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng 
AFT001, Psykologi II, Tillämpad psykologi inom rehabilitering, 7,5 högskolepoäng 
 
Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  
Dnr:G2012/218 
 
Kursplaner 

RA2010, Konventionella röntgenundersökningar II, 7,5 högskolepoäng 
RA2040, Konventionella röntgenundersökningar III, 15 högskolepoäng 
OM6530, Konventionella röntgenundersökningar I, 9 högskolepoäng 
OM6500, Introduktion till radiografi, 7,5 högskolepoäng 
OM6560, Klinisk omvårdnad inom somatisk vård, 7,5 högskolepoäng 
 
 
 


