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Utvärdering VFU – Handledare HT21 
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  7,7  
Regionhälsan  2  7,7  
SU - Sahlgrenska universitetssjukhuset  11  42,3  
SÄS - Södra Älvsborgs sjukhus  3  11,5  
SkaS - Skaraborgs sjukhus  1  3,8  
Habilitering och hälsa  2  7,7  
Hälsan och stressmedicin  0  0  

NU-sjukvården  1  3,8  
Sjukhusen i Väster  3  11,5  
Annan  1  3,8  

Total  26  100  
 
 

 

VFU-perioden genomfördes inom följande område: 

Namn  Antal  %  

Mödra- och barnhälsovård  1  3,8  
Vårdcentral - UPH  1  3,8  
Vårdcentral  3  11,5  

Barnpsykiatri  6  23,1  
Vuxenpsykiatri (öppenvård, neuropsykiatri, 
beroende, psykos, mm)  12  46,2  

Habilitering & Hälsa - Barn och unga  2  7,7  
Habilitering & Hälsa - Vuxna  0  0  
Barnmedicin / Somatik barn  0  0  
Somatik vuxen  1  3,8  
Företagshälsovård  0  0  

Total  26  100   
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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  25  96,2  
Nej  1  3,8  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 
Om nej; beskriv vad som kan bli bättre… 

finns ingen inlogg för studenten  
Kan dock behöva ytterligare dator då de är två kandidater på samma arbetsplats.  
 
Har ni tillgång till rum för psykologkandidaten? 

Namn  Antal  %  

Ja, eget  12  46,2  
Ja, delat  13  50  
Nej  1  3,8  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
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Har Du och Din psykologkandidat vid praktikperiodens början gjort en gemensam plan för 
praktikperioden? 

Namn  Antal  %  

Ja  25  96,2  
Nej  1  3,8  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 
Om ja; Har Du haft kontinuerlig utvärdering med psykologkandidaten? 

Namn  Antal  %  

Ja  25  100  
Nej  0  0  

Total  25  100  
 
 
Svarsfrekvens  

96,2% (25/26)  
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Ungefär hur mycket handledning har Du gett? 

Namn  Antal  %  

1 tim per vecka  1  3,8  
1- 2 tim per vecka  18  69,2  
Mer än 3 tim per vecka  7  26,9  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 
Har Du och Din psykologkandidat haft i förväg planerade tider för handledning 

Namn  Antal  %  

Ja  23  88,5  
Delvis  3  11,5  
Nej  0  0  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
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Har din Psykologkandidat deltagit i indirekt patientarbete, exempelvis teamkonferenser? 

Namn  Antal  %  

Ja  26  100  
Nej  0  0  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 
Har din psykologkandidat deltagit i patientinriktat arbete med fokus på en första bedömning? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  1  3,8  
Tillsammans med handledare i rummet  17  65,4  
Egna patientärenden – under handledning  8  30,8  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
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Har din psykologkandidat deltagit i patientinriktat arbete med fokus på utredning/diagnostik? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  4  15,4  
Tillsammans med handledare i rummet  7  26,9  
Deluppgifter i patientärenden – under 
handledning  9  34,6  

Eget patientärende – under handledning  6  23,1  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
  
Har din psykologkandidat haft patientarbete med fokus på behandling? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  3  11,5  
Tillsammans med handledare i rummet  2  7,7  
Eget patientärende – under handledning  21  80,8  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
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Har din psykologkandidat deltagit i övergripande psykologarbete, exempelvis handledning, 
undervisning, konsultation? 

Namn  Antal  %  

Inte varit aktuellt  3  11,5  
Tillsammans med handledare i rummet  11  42,3  
Deluppgifter i uppdrag – under handledning  7  26,9  
Eget uppdrag – under handledning  5  19,2  

Total  26  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 
Andra arbetsuppgifter din psykologstudent erbjudits under VFU-perioden: 

Utåtriktat arbete så vi mottagit andra verksamheter samt att bemanna reception. Deltagit på konferens i 
Stockholm och deltagit i webb-utbildning  
sammanställning av informationsmaterial  
Skapa material, vara med i gruppbehandling, presentera andra verksamheter för psykologkåren (efter 
studiebesök), skriva journalanteckningar (granskade och signerade. av handledare), mycket bredvidgång (vid 
bedömningar, behandlingar, sätta sig in i utredningsförfarande), delat behandlingsarbete med 
psykolog/handledare, kontakt socialtjänst (formulerat, skickat och förmedlat orosanmälan till förälder med 
handledarens underskrift ) mm  
Neuropsykologisk utredning, psykoedukation för föräldrar och föräldragrupper, sammanställa 
informationsmaterial kring diagnoser och ge psykoedukation kring det samt förmedla det på arbetsplatsen till 
personalgruppen.  
Översättning av material, medverkan i mediaproduktion, utvecklat föreläsing för boendestöd  
Journalgenomgång. Neuropsykologisk testning. bekantat sig med tester, skattningsskalor och strukturerade 
intervjuer, jornalfört vid teamkonferens, deltagit i psykologgruppens utvecklingsarbete, telefonkontakt med 
patienter för att ta emot information samt återföra information.  
Deltagit på utbildningsinsats och hållit i ett övningsmoment, deltagit på hembesök med andra yrkeskategorier, 
deltagit i besök tillsammans med kontaktperson på slutenvårdsavdelning mm  

Vi har försökt få till självständigt patientarbete men vi hade otur den här gången och fick flera nej från 
patienterna eller att annat grusade planerna. Uppgifter runt verksamhetsutveckling erbjöds.  
Genomgång och presentation av kognitiva tester för personer med annat modersmål än svenska  
Hållit i föreläsningar.  
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Vad anser Du om mängden uppgifter under VFU - perioden? 

Namn  Antal  %  

1 - För många uppgifter  0  0  
2  1  3,8  
3  18  69,2  
4  6  23,1  
5  1  3,8  
6 - För få uppgifter  0  0  

Total  26  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,27  
Median  3  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 

Ges psykologkandidaten inblick i hur andra yrkesgrupper än psykologer arbetar? 

Namn  Antal  %  

Ja  22  84,6  
Delvis  4  15,4  

Nej  0  0  
Total  26  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
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Vad är bra med att ta emot psykologkandidat? 

Det är roligt att följa deras arbete. Vi blir påminda om ny kunskap från akademin och de får en chans att prova 
sina vingar. De bidrar med god vård och behandling för flera patienter som annars kanske hade väntat på insats.  
Utvecklande samtal med kandidaterna  
Ömsesidigt lärorikt  
Ge någon utvecklingsmöjligheter, trevligt med extra person i teamet, fler ögon på verksamheten  
Det är berikande och när kandidaterna är duktiga och trevliga tillför det nytt liv och nya perspektiv på 
arbetsplatsen.  
stimulerande, lärorikt, roligt att utbilda kommande generationer, en viss avlastning av lättare arbetsuppgifter, 
kul med unga kollegor och mycket mer  
Givande att ha någon som auskulterar och diskuterar ärenden. Man reflekterar tillsammans.  
Känns fint och givande att bidra till studenters utveckling mot att bli psykologer. När vi tar emot 
psykologkandidater ges även tillfälle att reflektera över verksamhetsrutiner och eget klientarbete.  
Bra träning i att handleda. man behöver också repetera och tänka till kring vad man gör vilket är nyttigt.  
Man får syn på sitt eget arbete bättre. Roligt.  
Roligt och nyttigt att få fundera över mina arbetsuppgifter och varför jag gör som jag gör. Kul med nya 
perspektiv som kandidaten kommer med. Och väldigt roligt att få se utvecklingskurvan hos kandidaten! 
Dessutom trevligt att få insyn i andra arbetsplatser och deras erfarenheter kring kandidat i o m VFU-
handledarträffarna.  
 
Vilka svårigheter kan Du se med att ta emot psykologkandidat? Vad behöver förbättras? 

Utmanande att hitta passande upplägg när det behövts individanpassat schema utifrån kandidats livssituation, i 
samråd med institutionen.  
Jag tycker det krävs en hel del tid och flexibiltet för att det skall bli bra. Det kommer bli allt svårare att ta emot 
pga av det. Men det är ju inte så mycket som ni kan påverka  
Lokalerna skulle behöva vara bättre så att de fick egna rum och egen dator men framför allt skulle det vara bra 
om de kunde ha egna behandlingskontakter vilket är svårare inom barnpsykiatrin. Kanske skulle vi ordna så att 
de fick träffa patienter med lättare problematik hos oss ur den patientkategori vi egentligen inte tar emot.  
När man tagit emot flera kandidater kan man fortfarande ha tanken att de är på samma nivå som ens tidigare 
kandidat avslutat på, man behöver påminna sig om att det är viktigt att gå igenom grunderna på nytt.  
Svåra patienter. Ansvaret ligger helt på handledaren att aktivera studenten. Stor del är behandling där man inte 
kan ta in en annan person mitt i en behandlingsprocess.  
Det tar otroligt mycket tid i anspråk som inte på något sätt kan rymmas i den en-timmes handledning som är 
obligatorisk att ge. Studenterna kan ingenting när de kommer, många har inte varit i arbetslivet alls, och behöver 
utöver introduktion till arbetsplatsen, till rutiner, system, och hur man utför samtliga uppgifter också tid att 
ställa frågor osv. Om arbetsplatsen inte är medvetna om detta blir handledaren lidande då det är mycket svårt 
att hinna med sin egen förväntade arbetsmängd den period man har kandidat.  
Det tar mycket tid. Den här gången glömde jag att göra en skriftlig övergripande plan i början utan vi började 
direkt att arbeta utifrån en planering jag hade gjort. Det kan förbättras till nästa gång.  
Vad som behöver förbättras: det har inte varit helt tydligt kring rutiner i förhållande till dokumentation. Vi 
behöver eventuellt uppdatera våra rutiner efter att ha hört hur andra VFU-platser gjort.  

Stort ansvar för att kandidaten ska få en balans mellan arbetsuppgifter och möjlighet att genomföra dem på ett 
sätt som är utvecklande. Tiden som läggs på handledningen sker även utanför planerade tider i form av 
kontinuerlig avstämning före och efter olika uppgifter (bedömningar, behandlingskontakten, teammöten, etc.)  
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Hur är Din helhetsbild av att ta emot kandidater för psykologpraktik? 

Namn  Antal  %  

1 - Negativt  0  0  
2  1  3,8  
3  1  3,8  
4  3  11,5  
5  13  50  
6 - Positivt  8  30,8  

Total  26  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5  
Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (26/26)  
 
 

 

Övriga synpunkter: 

Utöver 1-2 h handledning så tar det tid att förbereda exv gemensamma besök, visa, diskutera efter bedömning. 
Borde kanske påpekas till den som tar emot en ungefärlig uppskattning av tid det tar utöver 1 h handledning.  
Det är roligt och givande när studenterna fungerar så bra som de gjorde som kom till oss i år.  
ni ger bra instruktioner och stöd för oss handledare  
Givit handledning mer än 3 timmar per vecka i starten, i slutet av praktikperioden uppskattningsvis omkring 2 
timmar/vecka.  

Jag hade hellre sett att kandidaterna kom ut på praktik termin 8 när de läst fler kliniska kurser.  
Det är positivt att ta emot kandidat men det är viktigt att verksamheten har de rätta förutsättningarna. Önskar 
att mottagningen kunde ha skapat mer enskilt arbete med patienter  
 
 
 
 
 


	VFU-perioden genomfördes inom följande förvaltning:
	VFU-perioden genomfördes inom följande område:
	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?
	Om nej; beskriv vad som kan bli bättre…
	Har ni tillgång till rum för psykologkandidaten?
	Har Du och Din psykologkandidat vid praktikperiodens början gjort en gemensam plan för praktikperioden?
	Om ja; Har Du haft kontinuerlig utvärdering med psykologkandidaten?
	Ungefär hur mycket handledning har Du gett?
	Har Du och Din psykologkandidat haft i förväg planerade tider för handledning
	Har din Psykologkandidat deltagit i indirekt patientarbete, exempelvis teamkonferenser?
	Har din psykologkandidat deltagit i patientinriktat arbete med fokus på en första bedömning?
	Har din psykologkandidat deltagit i patientinriktat arbete med fokus på utredning/diagnostik?
	Har din psykologkandidat haft patientarbete med fokus på behandling?
	Har din psykologkandidat deltagit i övergripande psykologarbete, exempelvis handledning, undervisning, konsultation?
	Andra arbetsuppgifter din psykologstudent erbjudits under VFU-perioden:
	Vad anser Du om mängden uppgifter under VFU - perioden?
	Ges psykologkandidaten inblick i hur andra yrkesgrupper än psykologer arbetar?
	Vad är bra med att ta emot psykologkandidat?
	Vilka svårigheter kan Du se med att ta emot psykologkandidat? Vad behöver förbättras?
	Hur är Din helhetsbild av att ta emot kandidater för psykologpraktik?
	Övriga synpunkter:

