Institutionen för hälsa och lärande

Sjuksköterskeprogrammet, termin 3
Kurs:

Omvårdnad vid hälsa och sjukdom I, OM330G och Patofysiologi och farmakologi I, BM330G
Verksamhetsförlagd utbildning på sjukhus, 4 veckor

VFU genomförs på sjukhus i Skövde, Lidköping och Falköping. Det är viktigt att ni anger rätt bostadsadress
för att placeringen ska bli så bra som möjligt. Var vänlig ändra detta via Studentportalen. All
kommunikation mellan student, skolan och verksamheten sker via studentmailen.
Namn
Aktuell bostadsadress
(om annan än
folkbokföring)
1. Ange om du tidigare arbetat inom vårdsektorn? (uppge sjukhus, avdelning mm)

2. Det är inte lämpligt att göra sin VFU på en avdelning där man har; arbetar/arbetat själv
anhöriga/släktningar som arbetar; där du har en pågående vårdrelation; har/haft en anhörig som
vårdas/vårdats. Ange vilken/vilka avdelningar som du INTE kan göra din VFU av ovanstående skäl.

3. För att få en VFU plats på en infektionsavdelning och lungmedicinavdelning i Skövde måste du
intyga att du har haft eller är vaccinerad mot mässlingen. Vaccination av tuberkulos
rekommenderas ej längre till personer som skall arbeta inom vården. Dock bör en riktad
hälsokontroll utföras innan praktik. ( hur de riktade hälsoundersökning ska genomföras utreds). Läs
även skolans vaccinationsdokument på sjuksköterskeprogrammets scio sida. Svara ja eller nej på
följande frågor.
Ringa in ditt svar.
TBC

ja

nej

Hepatit B

ja

nej

Mässlingen

ja

nej

4. Är du intresserad av att göra din VFU på en barnavdelning?

Ja

nej

Vid placering på barnavdelning måste du själv begära utdrag från ur belastningsregistret och visa
upp för enhetschef på Barnkliniken vid placering där.
5. Är du intresserad av att göra din VFU på en palliativ avdelning?

Ja

nej

6. I termin 4 kommer ni att ha VFU en vecka inom öppen och/eller sluten psykiatri. VFU på en
psykiatriavdelning där man har; * arbetar/arbetat själv * anhöriga/släktningar som arbetar; * där
du har en pågående vårdrelation; * har/haft en anhörig som vårdas/vårdats. Ange vilken/vilka
avdelningar som du INTE kan göra din VFU av ovanstående skäl.
Svaren lämnas in via mail vfu.vard@his.se. Du kan svara på frågorna i ett vanlig mail eller skanna in den
ifyllda blanketten snarast.
VFU-samordnare, vfu.vard@his.se

