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Utvärdering VFU – Handledare VT22  
Västra Götalandsregionen tar varje termin emot 25 VFU-studenter från termin sex på Psykologprogrammet, enligt avtal 
med Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Utvärderingen av VFU-platserna återkopplas till berörda 
enheter och Psykologiska Institutionen. 

 
VFU-perioden genomfördes inom följande förvaltning: 

Namn  Antal  %  

Folktandvården  0  0  
Närhälsan  2  11,8  
Regionhälsan  1  5,9  
SU - Sahlgrenska universitetssjukhuset  5  29,4  

SÄS - Södra Älvsborgs sjukhus  3  17,6  
SkaS - Skaraborgs sjukhus  1  5,9  
Habilitering och hälsa  2  11,8  
Hälsan och stressmedicin  0  0  
NU-sjukvården  1  5,9  
Sjukhusen i Väster  2  11,8  
Annan  0  0  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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VFU-perioden genomfördes inom följande område: 

Namn  Antal  %  

Mödra- och barnhälsovård  0  0  
Vårdcentral - UPH  1  5,9  
Vårdcentral  2  11,8  

Barnpsykiatri  3  17,6  
Vuxenpsykiatri (öppenvård, neuropsykiatri, 
beroende, psykos, mm)  8  47,1  

Habilitering & Hälsa - Barn och unga  1  5,9  
Habilitering & Hälsa - Vuxna  1  5,9  
Barnmedicin / Somatik barn  0  0  
Somatik vuxen  1  5,9  
Företagshälsovård  0  0  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 
 

 

Har ni på Din arbetsplats fungerande administrativa rutiner (d v s fungerande rutiner gällande 
sekretess, tillgång till datajournal med mera) för att ta emot VFU-student? 

Namn  Antal  %  

Ja  16  94,1  
Nej  1  5,9  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Om nej; beskriv vad som kan bli bättre… 

Hyfsade rutiner men jag fick rodda ganska mycket för att ordna nyckelkort, dator, hörlurar osv första dagarna. 
Hade underlättat om det hade funnits tydligare rutin för det.  
Studenterna får inte eget inlogg trots att vi legat på om detta många gånger. De får arbeta i mitt namn i 
journalen. Det hade varit fint om det gick att lösa. I övrigt fungerar det fint.  
Kommunikation mellan GU och SU var otydlig, där ansvaret för att Kandidat skulle erhålla ett SITH-kort inte var 
tydligt. Admin på båda fronter menade att den andra ansvarade. I slutändan hade kandidaten inget SITH-kort för 
in och ut passage samt för vissa datorfunktioner, som sköttes via handledares konto istället  
 
Har ni tillgång till rum för psykologkandidaten? 

Namn  Antal  %  

Ja, eget  6  35,3  
Ja, delat  10  58,8  
Nej  1  5,9  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 
 

 
Har Du och Din psykologkandidat vid praktikperiodens början gjort en gemensam plan för 
praktikperioden? 

Namn  Antal  %  

Ja  15  88,2  
Nej  2  11,8  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Om ja; Har Du haft kontinuerlig utvärdering med psykologkandidaten? 

Namn  Antal  %  

Ja  14  93,3  
Nej  1  6,7  

Total  15  100  
 
 
Svarsfrekvens  

88,2% (15/17)  
 
 

 
Ungefär hur mycket handledning har Du gett? 

Namn  Antal  %  

1 tim per vecka  4  23,5  
1- 2 tim per vecka  8  47,1  
Mer än 3 tim per vecka  5  29,4  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Har Du och Din psykologkandidat haft i förväg planerade tider för handledning 

Namn  Antal  %  

Ja  16  94,1  
Delvis  1  5,9  
Nej  0  0  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 
 

 
Har din Psykologkandidat deltagit i indirekt patientarbete, exempelvis teamkonferenser? 

Namn  Antal  %  

Ja  17  100  
Nej  0  0  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Har din psykologkandidat deltagit i patientinriktat arbete med fokus på en första bedömning? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  0  0  
Tillsammans med handledare i rummet  7  41,2  
Egna patientärenden – under handledning  10  58,8  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 
 

 
Har din psykologkandidat deltagit i patientinriktat arbete med fokus på utredning/diagnostik? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  1  5,9  
Tillsammans med handledare i rummet  5  29,4  
Deluppgifter i patientärenden – under 
handledning  3  17,6  

Eget patientärende – under handledning  8  47,1  
Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Har din psykologkandidat haft patientarbete med fokus på behandling? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  1  5,9  
Tillsammans med handledare i rummet  2  11,8  
Eget patientärende – under handledning  14  82,4  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 
 

 
Har din psykologkandidat deltagit i övergripande psykologarbete, exempelvis handledning, 
undervisning, konsultation? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  2  11,8  
Tillsammans med handledare i rummet  9  52,9  
Deluppgifter i uppdrag – under handledning  2  11,8  

Eget uppdrag – under handledning  4  23,5  
Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Andra arbetsuppgifter din psykologstudent erbjudits under VFU-perioden: 

Uppdrag med fördjupad kunskapsinformation till kollegor och patienten avseende ovanlig diagnos. 
Verksamhetsutveckling- förbättring av remissrutiner.  
Telefonbedömningar, föräldragrupper, digitala möten, suttit med och sett iKBT  
Journalsammaställning, auskultation psykakut och avdelning  
Bedömningssamtal med annan terapeut, utbildat teori för anhöriga, varit gruppledare med annan terapeut  

Deltagit i digital psykoedukationsgrupp, sammanställt skattningsformulär, behandlingspatient (fobi) tillsammans 
med handledare i rummet, eget patientärende (stödsamtal resp. diagnosinformation) under handledning, 
fördjupningsuppgifter som har presenterats i gruppen utredande psykologer på mottagningen.  

Sammanställning av journal inför teamkonferens  
Journalföring, deltagande i utbildning och handledning, nätverksmöten.  
forskning och utv av beh material  
deltagit i daglig aktivitet inom dagvård  
 
Vad anser Du om mängden uppgifter under VFU - perioden? 

Namn  Antal  %  

1 - För många uppgifter  1  5,9  
2  0  0  
3  9  52,9  
4  7  41,2  
5  0  0  
6 - För få uppgifter  0  0  

Total  17  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,29  
Median  3  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Ges psykologkandidaten inblick i hur andra yrkesgrupper än psykologer arbetar? 

Namn  Antal  %  

Ja  15  88,2  
Delvis  2  11,8  
Nej  0  0  

Total  17  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 
 

 
Vad är bra med att ta emot psykologkandidat? 

Spridning av ett smalt kunskapsområde-psykologiska konsekvenser av hörsel och yrsel relaterade besvär. 
Spridning inom organisationen om psykologiutbildningen. Kul med ny input och ny ʺarbetskamratʺ. Trevligt med 
fokus på psykologens arbete dvs vad gör vi och hur kommer det sig?  
Ömsesidigt lärande, utvecklas som handledare, ett nyttigt tillfälle att ifrågasätta egna inkörda arbetssätt.  
Givande diskussioner angående kunskap, behandling och annat. Blir själv tvungen att formulera och på ett 
pedagogiskt sätt förmedla kunskapen.  
Nytändning, engagemang, uppdatering kring psykologutbildningen  
Hjälpa till att utveckla psykologkandidatens bild av den ʺkliniska verklighetenʺ  

Ungt perspektiv i diskussioner, mycket kunskap och teori som berikar  
Tycker det har varit bra att själv få reflektera över varför man gör som man gör, rutiner osv. Bra med person som 
kommer in med ny energi och delar med sig av det senaste från psykologutbildningen.  
Roligt. Betydelsefullt. Bra att förtydliga för sig själv hur man tänker och varför  
Man tvingas sätta ord på sina tankar, granska sin egen verksamhet  
Nyfikna frågor öppnar för reflektion kring det egna arbetet.  
Möjlighet att introducera ny blivande kollega, bra att få reflektera över psykologrollen tillsammans  
Positivt att öka medvetenheten kring vad man som psykolog gör och varför.  
Roligt och inspirerande, och ger tid för egen reflektion även som handledare.  

Uppdaterar sig själv, de hjälper till med pat  
entusiasmen smittar av sig, det är nyttigt att behöva förklara rutiner och tänk för någon som har en annan blick.  
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Vilka svårigheter kan Du se med att ta emot psykologkandidat? Vad behöver förbättras? 

I en liten organisation med få kollegor kan det bli mycket av ensam planering och handledning. Vi genomför 
sällan psykometrisk testning inom Hörselteam Vuxna. Jag försökte få till ett medverkande i en utredning för 
kandidaten inom Barnhabiliteringen vilket tyvärr inte kunde genomföras. Orsakerna låg utanför vårdgivarens 
ansvar. Struligt helt enkelt avseende omständigheter och tidsbokning med den som skulle utredas och hens 
målsmän. Här skulle det vara bra med en tydligare planering än den vi lyckades få till.  
Svårt att hitta lämpliga patienter, vanligt med uteblivande och bortfall. Extra arbetsbelastning för handledare.  
Vår verksamhet är orienterad mot behandling (MUM, UM), uppmanar studenter att göra så många studiebesök 
som möjligt för att de ska få inblick i psykologens olika arbete.  
Avsätta mer tid från det dagliga arbetet.  
Bra om universitetet inför VFU understryker vad det innebär att komma till en klinik avseende professionalitet, 
t.ex. klädsel, tidspassning etc.  
tidsbrist, behöver sätta av handledningstider i god tid  

Det har krävt mycket extra tid från min sida, har inte haft något avsatt för detta utan haft lika många 
patienter/uppdrag som tidigare. Upplevde att min kandidat var stressad och ville ha mycket att göra väldigt 
snabbt. En skriftlig plan hade kanske lugnat hen något. Tog mycket egna initiativ och gick inte alltid via mig vilket 
bidrog till viss stress från min sida över att ʺhålla kollʺ på vad hen gjorde.  
Det tar tid. Inget att göra åt det, måste få ta tid  
Tiden räcker inte alltid till  
Svårt för kandidat att sitta med i alla patientsamtal då ett flertal patienter säger nej till det.  
Finns ingen tydlig plan för hur mycket tid handledaren behöver avsätta och vad som ingår i arbetsuppgifter 
utöver handledning (introducera till arbetsplats, vara stöd i att allt fungerar, allt praktiskt, delta på seminarier 
mm) vilket gör att det ligger på den som är handledare att lösa inom ramen för de arbetsuppgifter man redan 
har vilket jag upplevde som stressigt och svårt att få till på ett bra sätt.  
Extratid behöver avsättas som ibland kanske inte finns. Stort ansvar som handledare med bara en praktik för 
studenten, många krav ställs på såväl handledare som student utifrån de olika lärandemålen.  
Tillräckligt mycket avsatt tid. Det behövs mycket mer än den planerade handledningstimmen, framförallt under 
de första veckorna.  
Tar mycket tid, framförallt det administrativa och de första 5 veckorna.  
Att ta emot psykologkandidat kräver mer förberedelser och övning än jag upplevde att min arbetsplats erbjöd. 
Det vore vettigt om arbetsplatser i sin tur upprättade en dokumentation/pärm med rutiner och förslag kring 
kandidatplatser. På min arbetsplats fick jag gå runt och uppsöka fåtalet personer som hade erfarenhet av detta 
för att skapa en skral bild av hur det tidigare genomförts på arbetsplatsen.  
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Hur är Din helhetsbild av att ta emot kandidater för psykologpraktik? 

Namn  Antal  %  

1 - Negativt  0  0  
2  1  5,9  
3  1  5,9  

4  3  17,6  
5  8  47,1  
6 - Positivt  4  23,5  

Total  17  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,76  
Median  5  
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
 

 

 

Övriga synpunkter: 

Återupprepning av ovan, med tanke på den ofta låga åldern, viktigt att understryka en allmänt professionell 
framtoning/allvaret i uppgiften.  
Positivt beroende på person.  
För mig personligen har det mest varit en belastning och stressande under dessa veckor.  
De mål som finns i kursplanen är formulerade på ett sätt som gör det svårt för alla verksamheter att ge möjlighet 
för kandidaten att uppfylla dem. Det hade varit bättre med ett seminarium om tex hur kandidaten kan ges 
möjlighet till detta på ett bra sätt på olika verksamheter (jag upplevde att det var mycket fokus på skola och 
ʺstödsamtalʺ) istället för tex ett seminarium med grundläggande juridik för psykologer.  
Jag hade tagit emot varje termin, och många kollegor med mig, om man själv fick möjlighet att träffa 
kandidaterna innan och ʺvälja utʺ. Så gjorde man under min studietid. Nu är det en sådan chansning, får man 
någon som inte fungerar får man ej in det i sin vardag på kliniken. Så det är ett önskemål. Att man får söka hit 
och så får jag som handledare kalla in kandidater och intervjua. I alla fall om det är så att ni har brist på platser i 
framtiden.  
Det gick bara att klicka i ett alternativ på fråga 12 och 13, svaret är både eget arbete, med handledaren och 
deluppgifter.  
Överlag en positiv upplevelse med kandidaten, men upplever att jag hade för många andra nya uppgifter 
samtidigt vilket ledde till en del stress och bristande struktur. Upplever att arbetsgivaren i stort är positiv men 
f.f.a vill få in pengarna  
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