
Avtal  
 
mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Västerbottens läns landsting,  

om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 
Detta avtal är ett kompletterande avtal till det regionavtal om verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) som träffats mellan å ena sidan Norrlandstingens regionförbund och å andra sidan 
Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. 

Utbildningsplanerna för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprog
rammen, barnmorskeprogrammet, högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 
arbetsterapeut-programmen, sjukgymnast- och samt biomedicinska analytikerprogrammet 
innehåller alla moment med verksamhetsförlagd utbildning inom landstingets 
sjukvårdsorganisation. Detta avtal avser dessa nämnda utbildningar. 

Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden för Västerbottens läns landsting (nedan kallad 
landstinget) och Umeå universitet (nedan kallat universitetet) för att tillgodose de kvalitetsmässiga 
kraven i samband med verksamhetsförlagd utbildning för de nämnda utbildningsprogrammen. 
Den verksamhetsförlagda utbildningen skall vara av god kvalitet och utbildningarna skall i sin 
helhet tillgodose samhällets krav på välutbildad arbetskraft.

1 § Definitioner 
Definitionen av handledare (i förekommande fall huvudhandledare, omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, lärare etc.) framgår av de kvalitetskriterier som skall finnas enligt § 4 nedan.

2 § Universitetet svarar för…
…att företrädare för berörd utbildning deltar i för verksamheten lämpligt ledningsmöte en gång 
per termin för att informera om pågående utvecklingsarbeten, aktuell klinisk forskning och det 
kursutbud som erbjuds

…att planering av den verksamhetsförlagda utbildningen görs i samarbete med företrädare för 
verksamheten

…att tillhandahålla handledarutbildning som ger handledare (i förekommande fall 
huvudhandledare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska, lärare etc.) beredskap för uppdraget

…att träffar för handledare (i förekommande fall huvudhandledare och omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, lärare etc.) anordnas regelbundet och handledarträffar och handledarutbildning 
anordnas varje år

…att vid nyanställning av handledare/huvudhandledare inför terminsstart erbjuda en 
introduktionsdag för uppdraget

…att ge pedagogiskt stöd till huvudhandledare och handledare samt erbjuda pedagogisk och 
ämnesmässig kompetensutveckling i form av ex. föreläsningar, seminarier och workshops. 

3 § Landstinget svarar för...
…att ta emot de studerande som ska genomföra sin VFU i den omfattning som motsvarar 
avtalad volym

…att tillhandahålla handledare (i förekommande fall huvudhandledare och omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, lärare etc.) för den verksamhetsförlagda utbildningen i den omfattning och enligt 
de former som krävs för de nämnda utbildningsprogrammen enligt kvalitetskraven i bilaga
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3 § Landstinget svarar för... (forts)
…att handledare (i förekommande fall huvudhandledare och omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska, lärare etc.) deltar i överenskommen handledarutbildning och i de 
handledarträffar som regelbundet anordnas

…att innehåll och förväntade studieresultat avseende verksamhetsförlagd utbildning för aktuell 
kursplan uppfylls

…att företrädare för respektive utbildning inbjuds till lämpligt ledningsmöte en gång per termin. 

4 § Universitetet och landstingets ansvarar gemensamt för…
…att i samverkan utarbeta kvalitetskriterier för den verksamhetsförlagda utbildningen inom 
respektive program

…att i samverkan och dialog planera för att den verksamhetsförlagda utbildningen svarar mot 
utbildningsplan och kursplan

…att gemensamt verka för att den verksamhetsförlagda utbildningen ständigt utvecklas 

…att verka för att kombinationsanställningar som lektorer och adjunkter samt adjungerade 
lektorer och adjungerade adjunkter inrättas inom berörda professionsområden

…att gemensamt ansvara för att terminsvis utvärdera samarbetet kring de verksamhetsförlagda 
utbildningarna och, om behov finns, inom ramen för den i bilaga angivna volymen, revidera 
antalet platser samt deras inriktning och innehåll. Utvärderingen skall ske genom att parterna 
avrapporterar sina respektive åtaganden vid gemensamma överläggningar en gång per termin.

Berörd prefekt ansvarar för att gruppen sammankallas en gång per termin.

5 § Volym 
Landstinget åtar sig att under terminerna tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning enligt i 
bilaga angivna volymer (se bilaga 1, sidan 4). Om särskilda behov finns utanför terminstid måste 
särskild förhandling ske med respektive verksamhetschef.

Universitetet ansvarar för att i så god tid som möjligt före aktuell kursstart ge besked om det 
faktiska antalet platser som kommer att utnyttjas.

För studerandeplatser som inte nyttjas och inte avbeställs två veckor innan aktuell placering 
debiteras en kostnad uppgående till 700 kr. per plats.

Landstinget meddelar i god tid om förhinder föreligger för att ställa platser till förfogande. I 
sådana fall har landstinget fortfarande ansvarar för alternativ placering.

Anmärkning: De i bilagan angivna volymerna avser landstingets förutsättningar 2009. 
Förändras dessa i sådan omfattning att VFU-åtagandet påverkas revideras bilagan. Landstinget 
ansvarar för att i så god tid som möjligt före aktuell VFU-period meddela detta till berörda inom 
universitetet.

6 § Ersättning
Universitetet ersätter landstinget med 1350 kronor/vecka och student i 2009 års prisläge. Be-
loppet omräknas årligen med löne- och prisomräkning enligt vad som anges i regeringens årliga 
budgetproposition.

Ersättningen utbetalas en gång per termin, beräknad efter hur många platser som faktiskt 
utnyttjats.
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7 § Internationella studenter 
Inom ramen för i angivna platsvolymer skall möjlighet finnas att, efter särskild 
överenskommelseställa platser till förfogande under terminerna även för studenter som 
omfattas av universitetets internationella utbytesavtal. Om behov finns utanför terminstid måste 
särskild förhandling ske med respektive verksamhetschef.

8 § Kontaktperson 
Vardera parten utser kontaktpersoner som skall vara behöriga att fatta beslut eller omedelbart 
kunna inhämta underlag för beslut i frågor som regleras i detta avtal.
Förteckning över kontaktpersoner skall finnas hos båda parter.

9 § Strukturförändringar 
Strukturförändringar inom landstinget eller universitet som medför större förändringar 
avseende tillgången på verksamhetsförlagda utbildningsplatser och/eller att antalet studenter 
förändras väsentligt, utgör grund för omförhandling av detta avtal.

10 § Giltighetstid  
Detta avtal gäller fr.o.m. 2009-07-01 och tills vidare om inte någon av parterna begär 
omförhandling eller om någon förändring enligt 9 § skulle inträffa. 

11 § Uppsägning 
Landstinget och universitetet har rätt att var för sig frånträda avtalet, med en uppsägningstid 
om 12 månader. Det förutsätts att avtalet sägs upp endast om endera parten inte är i stånd 
att uppfylla avtalets villkor. Avtalet sägs upp med omedelbar verkan om någon av parterna 
väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot avtalets bestämmelser och rättelse inte sker 
utan dröjsmål.

12 § Tvist  
Uppstår tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal, som inte kan lösas i 
överläggningar mellan kommunen och universitetet, ska avtalet upphöra att gälla efter avslutade 
förhandlingar närmast påföljande terminsskifte.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

För Umeå universitet     För Västerbottens läns landsting

Bengt Järvholm     Sofie Edberg
Dekanus      Landstingsdirektör
Medicinska fakulteten     Västerbottens läns landsting
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