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AVTAL 
 
Avtal om placeringar för handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för 
studenter antagna vid hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet samt studenter 
antagna vid socionomprogrammet vid Umeå universitet. 
 
1 § Avtalsparter 
 
Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete och Region Västerbotten.  
 
2 § Syfte och mål  
 
Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden för Region Västerbotten (nedan kallad 
regionen) och Umeå Universitet, socialt arbete (nedan kallat universitetet) för att 
tillgodose de kvalitetsmässiga kraven i samband med verksamhetsförlagd utbildning 
för de bägge utbildningsprogrammen. 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 socionom/hälso- och sjukvårdskurators arbete och genom att 
integrera teori och praktik ska få en allsidig kunskap och träning i yrkesverksamhet 
samt, att den studerande under sin verksamhetsförlagda utbildning uppnår de 
förväntade studieresultatet som anges i respektive utbildnings kursplaner för den 
verksamhetsförlagda utbildningen.  
 
3 § Samarbete  
 
Region Västerbotten och universitetet eftersträvar ett långsiktigt och förtroendefullt 
samarbete kring de yrkesnära studierna. 
 
 
4 § Omfattning 
 
Överenskommelsen omfattar studenter från termin 2 antagna vid Hälso- och 
sjukvårdskuratorsprogrammet i kursen verksamhetsförlagd utbildning i socialt 
arbete i hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen, 7,5 hp samt studenter från termin 
5 antagna vid socionomprogrammet i kursen handledd verksamhetsförlagd 
utbildning 30 hp. 
 
Kursen verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och 
sjukvårdskuratorsutbildningen, 7,5 hp ges på halvfart under de tio första veckorna 
under vårterminen. Kursen handledd verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp ges på 
helfart under hela höstterminen.   
 
Avtalet avser verksamhetsförlagda studieplatser inom någon hälso- och 
sjukvårdsverksamhet inom Region Västerbottens verksamhetsområde. Region 
Västerbotten erbjuder 12 verksamhetsförlagda studieplatser för studenter antagna 
vid hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet varje vårtermin samt 4 
verksamhetsförlagda studieplatser för studenter antagna vid socionomprogrammet 
varje hösttermin.  I de fall inte alla 12 verksamhetsförlagda studieplatser för hälso- 
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och sjukvårdskuratorsprogrammet tas i anspråk, kan de studieplatser som ej tas i 
anspråk erbjudas studenter antagna vid socionomprogrammet. Om förutsättningar 
finns kommer Region Västerbotten att bereda för ytterligare platser.  
 
 
5 § Region Västerbottens åtagande 
 

• Att sammanlagt ta emot 12 (med ambitionsnivå 14) studenter antagna vid 
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet varje vårtermin. 
 

• Att ta emot fyra (4) studenter antagna vid socionomprogrammet varje 
hösttermin. 
 

• Att tillhandahålla handledare med relevant kompetens och erfarenhet av 
socialt arbete i hälso- och sjukvård.  
 

• Att studenterna ges introduktion, handledning och kontinuerlig uppföljning i 
den verksamhet som respektive student tilldelats verksamhetsförlagd 
studieplats - för att kunna uppnå utbildningsmålen för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 
 

• Att inom verksamheten tillhandahålla samordnare för kontakterna med 
Institutionen för socialt arbete. 

 

• Att studenter i verksamhetsförlagd utbildning bereds möjlighet att besöka och 
skaffa sig kännedom om andra verksamheter som är relevanta för hälso- och 
sjukvårdskuratorsprogrammet respektive socionomprogrammets 
utbildningsmål. 

 

• Att verka för att varje aktuell handledare, inom ramen för sin avtalade 
arbetstid, bereds möjlighet att delta i handledarintroduktionsmöte samt det 
handledarinternat som Institutionen för Socialt arbete anordnar. 

 
6 § Umeå universitets åtagande - Institutionen för Socialt arbete 
 

• Institutionen för Socialt arbete ansvarar för att fördela platserna och att 
meddela de aktuella studenternas namn senast vecka 21 inför höstterminen och 
senast vecka 49 inför vårterminen till handläggaren vid Region Västerbotten.  
 

• Att administrera fördelade VFU-placeringar till de utsedda studenterna. 
 

• I nära anslutning till varje terminsstart ansvarar Institutionen för Socialt arbete 
för att anordna ett introduktionsmöte för aktuella handledare. 
 

• Att erbjuda och genomföra handledarinternat för aktiva handledare. 
Handledarinternatet bekostas av institutionen för socialt arbete vad gäller 
utbildning, kost och logi. Varje handledarinternat omfattar en och en halv 
arbetsdag med övernattning. 
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7 § Universitetet och regionen ansvarar gemensamt för 
 

• 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 och adjungerande anställningar.  
 

• 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 regionen utvärdera samarbetet kring den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

• Utveckling av samarbetsformer genom: 
 

o Att bereda studenter möjlighet till studiebesök och information om 
olika verksamheter som är relevanta för socialt arbete och hälso- och 
sjukvårdskurators- respektive socionomprofessionen. 
 

o Att ge uppslag och förslag till frågeställningar och ämnesområden som 
är relevanta for studenternas uppsats och rapportskrivande på olika 
nivåer. 

 
o Att engagera och adjungera Hälso- och sjukvårdskuratorer för 

deltagande och insatser i olika teoretiska kurser på 
socionomprogrammet. 

 

8 § Studenter med skyddad identitet 

Region Västerbottens riktlinjer för handläggning av VFU-frågor som rör studenter 
med skyddad identitet framgår i bilaga 3. 
 
9 § Vaccinationer och hälsokontroll 

Region Västerbottens har regler för smittskydd och vårdhygien vilka även omfattar 
studenter som har VFU i regionens verksamheter. Verksamhetschefer i regionen 
ansvarar för patientsäkerheten och har om så krävs ur smittskyddssynpunkt eller 
annan misskötsamhet rätt att neka enskild student VFU inom verksamheten. 
Regionen ansvarar i sådant fall för att undersöka möjligheterna till att studenten 
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kan erbjudas placering i annan verksamhet där hinder ur smittskyddssynpunkt inte 
föreligger. 
 
Studenter antagna vid någon utbildning som ges av institutionen för socialt arbete 
och som ska genomför sin handledda verksamhetsförlagda utbildning vid någon 
verksamhet inom Region Västerbotten ska följa de riktlinjer och regler som Region 
Västerbotten och/eller verksamheten har vad gäller vaccinationer och 
hälsokontroller. 
 
10 § Ersättning 
 
Institutionen för Socialt arbete ersätter Region Västerbotten med 200o kr per student 
antagen vid Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet som tilldelats 
verksamhetsförlagd utbildningsplats.  
 
Institutionen för Socialt arbete ersätter Region Västerbotten med 700o kr per student 
antagen vid socionomprogrammet som tilldelats verksamhetsförlagd 
utbildningsplats.  
 
Ersättningsbeloppen uppräknas årligen med det personalomkostnadsindex som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årligen fastställer, för närvarande 2,5%  
 
Ersättning utbetalas terminsvis av Umeå universitet, Institutionen för Socialt arbete, 
i efterskott mot faktura. 
 
Fakturan ställs till följande adress: 
Umeå Universitet 
Socialt Arbete 
PG1099 
737 84 FAGERSTA 
Märke 2400PRA 
 
Region Västerbotten anger studenternas namn, vilken utbildning studenten är 
antagen till vid samt vilken termin det avser. 
 
11 § Uppföljning och utvärdering 
 
Institutionen för socialt arbete och Region Västerbotten ska gemensamt kontinuerligt 
följa upp och utvärdera innehåll och genomförande i den verksamhetsförlagda 
utbildning som bedrivs inom ramen för detta avtal. 
 
Institutionen för socialt arbete och den samordningsansvarige vid Region 
Västerbotten kommunicerar fortlöpande gällande önskemål och behov som uppstår. 
 
12 §  Bilagor 

Bilagorna till avtalet ses gemensamt över årligen, uppdateras om behov föreligger. 
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13 § Strukturförändringar  
 
Strukturförändringar inom regionen 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 2025-01-01 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 regionens sida och inget annat har överenskommits har regionen likväl 
ansvar för de studenter som påbörjat sin utbildning kan fullgöra denna i enlighet med 
villkoren i detta avtal. Om avtalet sägs upp från universitetets sida har regionen inget 
sådant ansvar.  
 
Överenskommelsen är upprättad i två original. Parterna har erhållit var sitt original. 
 
15 § Tvist 
 
Uppstår tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal, som inte kan lösas i 
överläggningar mellan regionen och universitetet, ska avtalet upphöra att gälla efter 
avslutade förhandlingar närmast påföljande terminsskifte. 
 

För Umeå universitet     

Samhällsvetenskapliga fakulteteten 

 

 

 

Ruth Mannelqvist, Dekan  

 

 

För Umeå universitet 

Institutionen för socialt arbete 

 

 

 

Ahmet Gümüscü, Biträdande och st. prefekt 

 

 

 

För Region Västerbotten 

 

 

 

Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör   
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BILAGA 1 
 
Kontaktperson institutionen för socialt arbete, Umeå universitet är biträdande 
prefekt med ansvar för utbildning, 090 - 7865000 (växel).  
 
Kontaktperson gällande VFU verksamheten för socionomprogrammet är, 
kursansvarig för VFU, 090 - 7865000 (växel).  
 
Kontaktperson gällande VFU verksamheten för Hälso- och 
sjukvårdskuratorsprogrammet är kursansvarig för VFU, 090 - 7865000 (växel).  
 
Kontaktperson för fakturafrågor är studieadministratör med ansvar för VFU, 090 - 
7865000 (växel).   
 
Kontaktperson för Region Västerbotten är: VFU handläggare, tel 090 – 785 00 00 
vfu@regionvasterbotten.se  
 
BILAGA 2 
 
Samverkan & utvärdering 
 
Kursansvarig och/eller programsamordnare för hälso- och 
sjukvårdskuratorsutbildningen respektive socionomprogrammet ansvarar för att en 
gång per år kalla till samverkansmöte. 
 
Utvärderingspunkter  

• Bilagor 

• Samarbetet 

 
Stående dagordning vid strategimötet, november-december  

1. Föregående minnesanteckningar 
2. Utvärdering 
3. Information om eventuella förändringar och nyheter  
4. Uppdatering bilagor 
5. Genomgång av respektive organisations åtagande 
6. Datum för nästkommande års handledardagar-/utbildning 
7. Övriga frågor 

 
 

Stående dagordning vid terminsvisa uppföljningsmöte – volym och 
uppföljning  

1. Senaste VFU-period 
2. Kommande VFU-period 

 
 
 
 
 

mailto:vfu@regionvasterbotten.se
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BILAGA 3 
        
Studenter med skyddad identitet 
Dessa riktlinjer är under utarbetning i Region Västerbotten och presenteras här när 
de är färdiga. 
 
BILAGA 4 
 
Platsbilaga Region Västerbotten 
 


