
   

 

AVTAL  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

1 § Parter 

Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 

2 § Syfte och mål 

Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden för Västerbotten läns landsting (nedan kallad 
landstinget) och Umeå Universitet, socialt arbetet (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 
socionoms arbete och genom att integrera teori och praktik ska få en allsidig kunskap och 
träning i socionomers yrkesverksamhet.  

3 § Samarbete 

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

4 § Definitioner 

Definitionen av handledare framgår av de kvalitetskriterier som ska finnas enligt § 6 nedan. 

Universitetet ansvarar för 

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

• Att företrädare för berörd utbildning deltar i för verksamheten lämpligt möte för 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 samband med 
företrädare för verksamheten, studenten och handledaren. 

• Att tillhandahålla handledarutbildning som ger handledare beredskap för uppdraget. 
Träffar för handledare anordnas regelbundet. Institutionen för socialt arbete erbjuder 
varje temin handledarinternat för aktiva praktikhandledare på institutionens bekostnad. 
Institutionen erbjuder även en föreläsning för handledare och praktikanter i samband 
med terminsavslutningen. 

• Att inbjuda till ämnesmässig kompetensutveckling i form av exempelvis institutionens 



   

fortlöpande föreläsningar, seminarier och workshops minst två gånger per år. 

 

• Att information om utbildnings- och kursplanens innehåll ges till mottagande enheter i 
landstinget. 

• Att informera handledande socionom om de förhållanden på socionomprogrammet 
som är nödvändiga för att underlätta uppdraget. 

• 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. 

 

5 § Landstinget ansvarar för 

• 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 enligt 
kvalitetskraven i bilaga. 

• Att handledare deltar i överenskommen handledarutbildning, handledarinternat och i 
de handledarträffar som regelbundet anordnas. 

• Att innehåll och förväntade studieresultat avseende verksamhetsförlagd utbildning för 
aktuell kursplan uppfylls. 

• Att varje år ta emot minst en utlandsstudent men högst två under samma tidsperiod 
från socionomprogrammet om förutsättningar så medger. 

 
6 § Universitetet och landstinget ansvarar gemensamt för (Prefekten ansvarar för att 

gruppen sammankallas en gång per år). 

• Att i samverkan utarbeta kvalitetskriterier för den verksamhetsförlagda utbildningen. 

• 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 kombinationsanställningar s k expertlärare.  

• Att gemensamt ansvara för att terminsvis utvärdera samarbetet kring 
verksamhetsförlagd utbildning och om behov finns revidera antalet platser samt deras 
inriktning och innehåll. Utvärderingen skall ske genom att parterna avrapporterar sina 
respektive åtaganden vid gemensamma överläggningar en gång per år. 



   

• Att tillsammans med landstinget utvärdera samarbetet kring den verksamhetsförlagda 
utbildningen. 

7 § Volym 

Landstinget åtar sig att tillhandahålla universitetet en garantinivå om 12 årsplatser (6 VT + 6 
HT), för verksamhetsförlagd utbildning. Landstingets intentionsnivå är dock att tillhandahålla 
18 årsplatser (9 VT+ 9 HT). Om förutsättningar finns kommer ytterligare platser beredas. Om 
särskilda behov finns utanför terminstid måste särskild förhandling ske med berörd 
verksamhetschef. 

Universitetet ansvarar för att senast 15 november och 1 maj ge besked om det faktiska antalet 
platser som kommer att nyttjas. 

Landstinget meddelar senast 1 oktober och 15 februari om förhinder föreligger för att ställa 
platser till förfogande. 

 

8 § Tidsschema  

Verksamhetsförlagd utbildning är en programkurs som omfattar 30 hp och motsvarar heltid, d 
v s 40 timmar/vecka och är förlagd ute i verksamhet under en hel termin. Inom ramen för 
denna heltid ska även kursens individuella teoretiska studier, studiebesök etc. inrymmas. 

 

9 § Ersättning 

Universitetet ersätter landstinget med 6 100 kronor/termin och student i 2012 års prisläge. 
Beloppet omförhandlas vartannat år. 

Universitet ska meddela socionomstuderandes/praktikantens frånvaro till berörd enhet. Vid 
frånvaro som anmälts senare än två veckor för VFU-periodens början utgår full ersättning till 
VLL. För frånvaro som anmälts senast två veckor för praktikperiodens början utgår ingen 
ersättning. Ersättningen utbetalas en gång per termin, under förutsättning att parterna uppfyllt 
sin del i avtalet. 

Ersättningsnivåerna omförhandlas vartannat år i samband med eventuell förlängning av 
avtalet. Landstinget fakturerar universitetet efter avslutat praktikperiod.  

Ersättningsbeloppen uppräknas årligen med det av Västerbottens läns landsting årligen 
fastställda personalindex, f n 2,2 % för 2012. 

Arbetstiden för handledarinternaten bekostas inte av universitetet utan förutsättningen är att 
handledarna får delta inom ramen för sin tjänstgöring inom landstinget. 



   

 
 

10 § Internationella studenter 

Om behov finns av verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för universitetets 
internationella utbytesavtal görs en särskild förhandling med berörd verksamhetschef (se 

under ”Landstinget ansvarar för”). 

 

11 § 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. 

 

12 § 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. 

 

13 § 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. 

 

14 § Giltighetstid och uppsägning 

Detta avtal gäller från och med undertecknandet till och med 2013-12-31 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 landstingets sida och inget annat har överenskommits har 
landstinget likväl ansvar för de socionomstudenter 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. 



   

 

15 § Tvist 

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

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

 

 

 

Umeå 2012-11-08 

 

För Umeå universitet   För Västerbottens läns landsting 

 

 

 

Lars Nordlander   Mats Lindqvist 

Prefekt, Institutionen för Socialt arbete  Landstingsdirektör 

 

 

 

 



   

Bilaga till avtal om verksamhetsförlagd utbildning. 

Kvalitetskrav på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 
Västerbottens läns landsting 

Socionomutbildning 

Landstinget tillhandahåller handledare utifrån följande kompetenskrav yrkesexamen som 
socionom, med kandidatexamen i socialt arbete. Handledarutbildning som ges av Umeå 
universitet eller motsvarande utbildningsanordnare. På sikt eftersträvas magisterexamen i 
socialt arbete som kompetenskrav för handledare. 

 

Handledare: 

• Införskaffar kunskap om innehåll i utbildningsprogrammets utbildningsplaner, 
kursplaner och studiehandledningar för verksamhetsförlagd utbildning. 

• Samverkar med kursansvariga lärare för planering, genomförande och uppföljning av 
den verksamhetsförlagda utbildningen. 

• Handleder och stödjer studentens lärande för att nå förväntade studieresultat för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

• Ger studenten kontinuerlig respons på genomförda arbetsuppgifter. 

• Stimulerar studenten i att söka och tillämpa aktuell vetenskaplig litteratur inom 
verksamhetsområdet. 

• Informerar och diskuterar utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet med studenten. 

• Ansvarar för att handledarrapporter skrivs. 

• Deltar i handledardagar och seminarier som anordnas av universitetet. 

 

Samordningsfunktion i landstinget 

Inom landstinget finns särskild funktion med samordningsansvar för den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Funktionen ansvarar för att utbildningsplatser i landstinget sammanställs och 
tilldelas universitetet. 

 

Klinisk lektor 

Frågan om klinisk lektor är under utredning. 



   

 

Kursansvarig lärare/praktiksamordnare inom universitetet 

• Kursansvarig lärare/VFU-samordnaren fördelar de platser för verksamhetsförlagd 
utbildning som erhållits inom landstinget till studenterna på aktuella kurser (terminer) 
inom programmet. 

• Kursansvarig lärare/VFU-samordnare ansvarar för att handledare har tillgång till det 
material som denne behöver för att på ett tillfredsställande sätt kunna handleda 
studenten. 

• Kursansvarig lärare/VFU-samordnare har kontakt med student och handledare utifrån 
det som bedöms lämpligt i varje enskilt fall. 

• Kursansvarig lärare/VFU-samordnare inhämtar bedömningsunderlag i form av 
handledarrapport, närvarointyg och intyg för kontinuerlig handledning för 
socionomstudentens betygssättning.  

• Kursansvarig lärare/VFU-samordnare stödjer studenten individuellt om/när särskilda 
behov föreligger. 

 

 

 

Umeå universitet  Västerbottens läns landsting 

 

 

 

Lars Nordlander    Mats Lindqvist 

Prefekt Institutionen för Socialt arbete  Landstingsdirektör 


