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Umeå universitet Västerbottens läns landsting

Institutionen för psykologi

Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

§ 1 PARTER

Parter i detta avtal är Institutionen för Psykologi, Umeå universitet och Västerbottens 
läns landsting.

§ 2 SYFTE OCH MÅL

Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden för Västerbotten läns landsting (nedan 
kallat landstinget) och Umeå Universitet, Psykologiska institutionen (nedan kallat 
universitetet) för att tillgodose de kvalitetsmässiga kraven i samband med 
verksamhetsförlagd utbildning för utbildningsprogrammet. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen skall vara av god kvalitet och utbildningen ska i sin helhet tillgodose krav 
på välutbildad arbetskraft.

Målet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att den studerande genom att 
följa en van psykologs arbete och genom att integrera psykologisk teori och praktik 
ska få en allsidig kunskap och träning i psykologers yrkesverksamhet.

§ 3 SAMARBETE

Landstinget och universitetet eftersträvar ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete 
kring de yrkesnära studierna. 

§ 4 UNIVERSITETET SVARAR FÖR 

· Central samordning och administration av den verksamhetsförlagda 
utbildningen i samråd med landstinget

· att information om utbildnings- och kursplanens innehåll ges till 
mottagande enheter i landstinget

· att planeringen av praktikperioden görs i samarbete med verksamheten, 
studenten och handledaren

· att informera handledande psykolog om de förhållanden på 
psykologprogrammet som är nödvändiga för att underlätta uppdraget
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· att kursansvarig lärare är tillgänglig för kontakt för såväl student som 
handledare att handledarträffar anordnas en gång för varje praktikomgång

· att en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) har 
examinationsansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen. (Berörd lokal 
handledare medverkar med dokumenterat bedömningsunderlag) 

· tillsammans med landstinget utvärdera samarbetet kring den 
verksamhetsförlagda utbildningen

§ 5 LANDSTINGET SVARAR FÖR

· att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen

· att ta emot de studerande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda 
utbildning i den omfattning som motsvarar avtalad volym

· att tillhandahålla handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen i 
den omfattning och enligt de former som krävs för utbildningsprogrammet 

· att handledare deltar i överenskommen handledarutbildning och i de 
handledarträffar som regelbundet anordnas 

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

· att tillhandahålla dokumenterat bedömningsunderlag inför examinators 
examination

· att tillsammans med universitetet utvärdera samarbetet kring den 
verksamhetsförlagda utbildningen

§ 6 VOLYM

Landstinget är skyldigt att tillhandahålla universitetet en garantinivå om 24 årsplatser 
(12VT + 12 HT). Landstingets intentionsnivå är dock att tillhandahålla 36 årsplatser 
(18VT+ 18 HT) för verksamhetsförlagd utbildning. Om förutsättningar finns kommer 
ytterligare platser beredas. Om särskilda behov finns utanför terminstid måste 
särskild förhandling ske med berörd verksamhetschef.

§ 7 TIDSSCHEMA

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 15 veckors heltidsarbete vårtermin 
och hösttermin.

§ 8                 EKONOMISK ERSÄTTNING

Universitetet ersätter Landstinget med 13.000 kr (2015 års nivå) per praktikperiod 
och student. För den händelse avtalad VFU-plats ej utnyttjas, oavsett anledning, 
betalas ingen ersättning om platsen avbeställs senast 2 veckor innan aktuell VFU-
periods första dag. Ej i tid avbeställd VFU- plats ska ersättas för de två första 
veckorna i VFU- perioden. Ersättningsnivåerna uppjusteras årligen, med början 2016 
baserat på statens pris och löneuppräkningsindex. Utgångspunkt för denna 
uppjustering är 2015 års nivå och därefter en löpande uppjustering. Inför varje nytt 
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kalenderår meddelar universitetet den nya ersättningsnivån och Landstinget 
fakturerar universitetet efter avslutat praktikperiod.

§ 9 UTVÄRDERING

Landstinget och universitetet tar ett gemensamt ansvar för att regelbundet utvärdera 
samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen och om behov finns att 
revidera antalet VFU platser, inriktning och innehåll och tidsmässiga omfattning och 
inplacering. Kontaktperson i VLL, samt kursansvarig från universitetet har ansvar för 
utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen.

§ 10 KONTAKTPERSONER

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.

§ 11 STRUKTURFÖRÄNDRINGAR

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

§ 12               GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Detta avtal gäller från och med undertecknandet till och med 2016-12-31 och förlängs 
därefter vid utebliven uppsägning med två år i taget. Uppsägningstiden är 6-månader 
före avtalstidens utgång. Uppsägning av avtalet ska ske i skriftlig form. 

Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden, ska nya 
förhandlingar upptas om endera parten begär det. 

Det förutsätts att avtalet sägs upp endast om endera parten inte är i stånd att uppfylla 
avtalets villkor.

Om avtalet sägs upp från landstinget sida och inget annat har överenskommits har 
landstinget likväl ansvar för de psykologkandidater som påbörjat sin utbildning kan 
fullgöra denna i enlighet med villkoren i detta avtal. Om avtalat sägs upp från 
universitetets sida har landstinget inget sådant ansvar.

§ 13 HÄVNING

Part har rätt att häva avtalet om den andra Parten på ett väsentligt sätt brutit mot 
avtalet och inte inom 30 dagar vidtagit rättelse från det att meddelande därom 
skriftligen sänts till Parten.

§ 14 TVIST

Tvist på grund av detta avtal skall lösas i första hand genom förhandlingar mellan 
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parter och i andra hand av allmän domstol.

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

För Umeå universitet För Västerbottens läns landsting

Caroline Sjöberg Anders Sylvan

Universitetsdirektör Landstingsdirektör




