
Mer information finns på oru.se under 
Utbildning-VFU-Läkarprogrammet

Liten lathund 
klinisk handledare

Hälsa välkommen
• Presentera dig och kom ihåg studentens namn 

(och termin).
• Fråga: ”Vad är viktigast för dig att öva på 

idag?”
• Berätta vad du ska göra idag!

Presentera studenten
för patienter och kollegor som blivande kollega.

Låt studenten vara aktiv
och så involverad som möjligt. Utöver vanliga upp-
gifter:
• kan studenten hjälpa dig med en anteckning/

brev.
• kan telefonkonsultation göras på högtalare.
• kan studenten hämta patienter på  

mottagningen.
• kan du berätta vad du gör och hur du tänker.

Ge feedback
Innan ni skiljs (gärna i samband med att du skriver 
intyget):
• Två positiva saker.
• En sak som behöver förbättras.

Om du missat att du har en student
Säg gärna något i stil med:  
”Vilken trevlig överraskning!”



VFU Bas
Studenter på termin 1–6 har begränsad klinisk/
medicinsk kunskap, och ska möta patienter under 
handledning.

Insikt i hur sjukvård fungerar 1

Ha ett adekvat uppträdande 2

Patientsamtal 3

Allmänt status

Skriva anteckning

Diktera

Parallella teman

Termin 7–9 och 11–12
T7 = RC och F
T8 = NR och NME
T9 = SP och RU
T11–12 = Medicinsk fördjupning och komplexa fall

Utbildningen är uppbyggd kring sex organcentrerade 
teman som återkommer med olika fokus fyra gånger 
under utbildningen:
RU: Reproduktion och Utveckling
RC: Respiration/Cirkulation
F: Försvar
SP: Sinne/Psyke
NR: Neuro/Rörelse
NME: Nutrition, metabolism och elimination

PV: Primärvård

1 Andra yrkeskategoriers roller, teamarbete osv. Basala hygienrutiner.
2 I förhållande till kursens nivå uppvisa ett adekvat förhållningssätt till 
patienter, olika yrkesgrupper i vården och medstudenter, som är fritt från risk 
att skada tilliten eller förtroendet för läkaryrket.
3 Studenten samtalar med patienten och handledaren observerar och åter-
kopplar.

 PV S+RC F+RC NME RU 

T1–2 T3 T4 T5 T6 
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