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Klinisk utbildning i 
sjuksköterskeprogrammet 
Karlstads universitet

“VFU är utbildningens 
hjärta där man som 
student utvecklar den 
kliniska kompetensen”

Omvårdnad som vetenskap står på en patient-
nära och klinisk grund och därför lägger vi stor 
vikt vid klinisk utbildning för att studenterna 
ska utveckla professionen. Av programmets 
180 hp ingår 86,5 hp kliniska studier varav 
38,5 hp är preklinisk träning och 48 hp är 
verksamhetsförlagd utbildning (32 veckor).

Preklinisk träning
Den prekliniska träningen på campus har stark 
klinisk förankring för att studenterna ska för-
bereda sig inför VFU. Studenterna arbetar med 
simulering, övningar av metoder och tekniker 
inom omvårdnad i vårt moderna och 
högteknologiska kliniska träningscenter (KTC). 
Här tränar studenterna i realistiska vårdsalar 
med avancerade verklighetstrogna tränings-
dockor, anatomiska modeller och autentiska 
material. Med guidning av lärare genomför 
studenterna färdighetsträningar som injektion, 
syrgasbehandling och omläggningar utifrån 
nationella riktlinjer och aktuell forskning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Under VFU handleds studenterna enligt en 
handledningsmodell av sjuksköterskor i det 
dagliga omvårdnadsarbetet. En huvud-
handledare och en lärare, klinisk adjunkt, 
stödjer också studentens kunskapsutveckling 
såväl i de patientnära studierna som vid 
kliniska seminarier. I de kliniska seminarierna 
som genomförs på VFU-platserna, arbetar 
studenter tillsammans med lärare och kliniskt 
verksamma sjuksköterskor med olika av typer 
av kliniknära frågor, ofta utifrån patientfall. 

För att stödja studenternas utveckling och 
möta de lärandemål studenterna har under 
olika delar av utbildningen har vi organiserat 
VFU utifrån patientfokuserad handledning och 
peer learning.  Studenterna lär tillsammans 
och organisatoriskt handleds de i par. 
Studenterna utgår från patientens problem och 
behov i omvårdnadsprocessens samtliga steg i 
samverkan med patienten. 

Allt sker under vägledning, reflektion och 
återkoppling tillsammans med ansvarig sjuk-
sköterska. Under VFU kan man också bli 
handdledd  tillsammans med studenter från 
andra vårdprofessioner på en akademisk vård-
central.

Den kliniska utbildningen på sjuksköterske-
programmet vid Karlstads universitet lägger 
en stabil grund för studenternas möjlighet att 
arbeta i dagens hälso- och sjukvård och att 
vara med och forma framtidens.


