
 

 

VFU SkaS Skövde 

 

Varmt välkomna till medicinkliniken i Skövde!  

 

Första dagen träffas vi i vårt Utbildningscentrum Kosmos, ingång vid gula personhissarna på 

plan 1. Under första dagen får du introduktion och praktisk information inför dina VFU-veckor. 

Under tre placeringar (1+2+2 veckor), kommer du som blivande kollega att slussas in i 

läkarrollen och förkovra dig inom det spännande och breda området internmedicin. 

Avdelningstjänstgöring 

Under VFU får du följa sedvanligt läkararbete och får möjlighet att träffa patienter med vanliga 

internmedicinska diagnoser. Din arbetstid på avdelningen är 08.00 – 16.30. Detaljschema läggs 

upp på Canvas minst en vecka innan VFU-start. Frånvaro måste meddelas och godkännas! 

(till undertecknad på mail, se nedan). Du får också meddela din handledare, ta reda på 
telefonnummer i förväg.  

Under hela VFU-tiden ska ni träna på all form av journaldokumentation. Detta är ofta enda 

chansen få göra det innan ert första underläkarvikariat så ta tillfället i akt! För att bli godkända 

under VFU 1-3 ska ni göra minst 6 inskrivningar och 4 slutanteckningar. Ni skall också skriva 

minst 4 stycken ”vård-och läkemedelsberättelser” samt träna på att göra ”enkla 

läkemedelsgenomgångar”. Det är bra att läsa in dig extra på några patienter och delta i 

diskussioner om utredning och behandling. Under VFU perioden blir ni successivt mer ansvariga 

och under VFU 3 rondar du patienter själv (med stöd av avdelningsläkare). Passa på att och 

samtala med och undersöka patienter på avdelningen. Detta för att utveckla dina 

konsultationsfärdigheter. Du kommer att handledas av de läkare som tjänstgör på avdelningen 

respektive vecka. Handledaren går igenom allt du skriver i journalen och ger feed-back. Du är 

själv ansvarig för att tala om för handledarna när diktaten är utskrivna och att du behöver en 

genomgång. Träffa gärna sekreteraren på avdelningen och be om feed-back också på dina diktat.  

Interprofessionellt lärande 

Under kursen i Invärtesmedicin I, termin 6, (VFU I och II) ska du själv se till att ombesörja 

deltagande i:  

IPL steg 1: Teamarbete  

Du ska delta i en vårdplanering med deltagare såsom sjuksköterska, undersköterska, 

arbetsterapeut, biståndsbedömare, sjukgymnast, patient och anhöriga. Målet med momentet är 

att observera och studera hur inblandade aktörer interagerar interprofessionellt. Du får själv 

komma överens med sköterska på er avdelning om lämplig tid för detta. En skriftlig reflexion 

görs sedan om cirka en halv A4 där du resonerar kring hur interaktionen mellan inblandade 



parter och patienten fungerar. Denna text inlämnas via Canvas och mailas till mig. Muntlig 

redovisning vid ett seminarium i slutet av VFU 1-2.  

IPL steg 2: Sjuksköterskas arbetsuppgifter och interprofessionellt samarbete 

Du ska följa en sjuksköterskas morgonpass. Ni får själva komma överens med sköterska på er 

avdelning om lämplig tid för detta. Målen med momentet är att öka kännedom om 

sjuksköterskans arbete och samarbete med andra medarbetare i vården, vilka uppgifter hen har 

och vilka förutsättningar som ges för sjuksköterskans arbete. Delta även i den praktiska 

omvårdnadsmoment såsom mobilisering, katetrisering, provtagning och läkemedelsutdelning. 

Detta redovisas muntligen vid ett seminarium i slutet av VFU 1-2. Du behöver INTE redovisa 

detta skriftligt.  

Under kursen i Invärtesmedicin II, termin 7, (VFU III) ska du själv se till att ombesörja deltagande 

i:  

IPL steg 3: Att leda en rond 

Du ska leda ronden för 2-4 patienter under åtminstone ett tillfälle. Feedback på detta får du av 

de ansvariga läkare på avdelningen. Vad tar du med dig? Hur har du utvecklats? Hur ser du på 

din roll som ledare i vardagsarbetet? Hur fungerade du i kommunikationen med andra 

medarbetare i teamet? Vad fungerade bra? Vad kan jag ta med mig i mitt fortsatta lärande? Du 

ska skiva en kort reflektion, för egen del, vilken du ska fundera över din egen roll, enligt frågorna 

ovan, och hur interaktionen med medarbetare sker innan, under och efter rond. Detta redovisas 

muntligen vid ett seminarium i slutet av VFU 3. 

Professionell utveckling  

Under VFU 3 skrivs en sammanfattning av egna reflektioner kring professionell utveckling, etik 

och läkarrollen. Denna text inlämnas via Canvas och presenteras muntligen vid ett seminarium 

i slutet av VFU 3. 

Seminarier 

En gång per vecka har vi ett medicinskt seminarium med varierande tema. Du kan också delta i 

klinikens AT-fall där en AT-kollega går igenom ett spännande patientfall. Varje fredag kl. 13 har 

vi veckoavstämning där fokus ligger på bland annat etik/professionell utveckling och 

genomgång av IPL-moment. Samtliga seminarier sker på Kosmos (om inget annat anges) och 
detaljschema får du minst en vecka innan VFU-start. 

Sit-in  

Sit-in genomförs under VFU 2 och VFU 3 med en av kursansvariga och är en del av examinationen 

på kursen. Tid och plats bestämmer vi tillsammans under tiden du är här. Vid bägge tillfällen 

kommer vi använda oss av en särskild sit-in mall som finns att hämta på Canvas. Inför den första 

medsittningen ska du ha skrivit ut handledardelen för att säkra att denna används. Inför den 

andra medsittningen ska du ha skrivit ut både handledar- och studentdelen men även fylla i 

studentdelen i självskattadesyfte. Ifylld och uppladdat sit-in manual är obligatorisk för godkänd 

kurs. 

 



Jourer 

Jourer sker på akuten tisdag, onsdag eller torsdag (eller andra dagar enligt överenskommelse 

med mig) mellan 16:30-20:30. 1-2 studenter per pass. Ni får själva planera in detta sinsemellan 

och ta ansvar för att ni hinner med alla jourer i tid. Du skall gå 5 pass under medicinkursen, varje 

pass skall vara minst 4 timmar. Du följer i första hand med sekundärjouren på akuten och om 
möjlighet finns kan du också handlägga egna patienter under handledning.   

Checklistan  

Vid avslut av VFU 2 (invärtesmedicin 1) samt VFU 3 (invärtesmedicin 2) skall kandidatansvarig 

fylla i en examinerande checklista. Checklistan innehåller dels det övergripande godkännandet 

av den obligatoriska journaldokumentationen men huvuddelen av Checklistan är utformad med 
särskilt fokus på professionell utveckling. Checklistorna laddar ni sedan upp på Canvas. 

E-portfölj  

E-portföljen är en läroportfölj som du ansvarar för att dokumentera i. Syftet med e-portföljen är 

att ge dig och läraren samlad information om lärandeprocessen under VFU. E-portföljen är ditt 

ansvar att dokumentera i och genomföra. E-portföljen inkluderar följande dokument: 

Invärtesmedicin I:  

1) Konsultationen steg 2 - Handledare  

2) Examinerande checklista VFU 1 och 2  

3) IPL-uppgift (reflektionstext efter deltagande i vårdplanering)  

Invärtesmedicin II:  

1) Konsultationen steg 2 - Student  

2) Konsultationen steg 2 - Handledare  

3) Examinerande checklista VFU 3  
4) PU-uppgift (reflektionstext) 

 

Undertecknad är övergripande VFU handledare för er alla under dessa veckor. Delkursansvarig 

är vår specialistläkare Alexander Johansson. Hör gärna av er vid frågor! 

Sist men inte minst hoppas jag att ni får en givande tid här på SkaS! 

 

Läkarkollegiet på Medicinkliniken genom                              

 

Gjorgi Mihajlovski             Alexander Johansson       

ST-läkare Medicinkliniken             Specialistläkare Medicinkliniken               

Kandidatansvarig VFU Skövde                    Delkursansvarig VFU Skövde  
gjorgi.mihajlovski@vgregion.se      alexander.p.johansson@vgregion.se 

0500473618                            0500432572 
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