
Brev till handledare inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning till Barnsjuksköterska. 

På Hälsohögskolan i Jönköping är vi glada över att ni erbjuder Verksamhetsförlagd utbildning [VFU] 
till en av våra studenter inom Specialistsjuksköterskeutbildningen. Kursen genomförs på halvfart, 
men om det passar dig som handledare, verksamhet samt studenten så kan VFU:n genomföras på 
heltid. 

I slutet av VFU-perioden genomförs en bedömning utifrån AssCe-formuläret, genom ett 
trepartssamtal mellan student, handledare och lärare, via telefon med högtalarfunktion eller via 
videomöte (Zoom eller liknande). Studenten ansvarar för att boka detta samtal och studenten leder 
bedömningssamtalet utifrån AssCe-formuläret och förväntas vara förberedd och påläst, samt kunna 
ge exempel på de olika bedömningsdelarna. 

Studenten ska genomföra 96 timmar inom sin verksamhetsförlagda utbildning och studenten ansvar 
själv för att dessa timmar genomförs och dokumenteras på en närvarorapport. Du som handledare 
skriver under närvarorapporten och vidimerar på så sätt att studenten genomfört samtliga timmar. 

Studenten skannar närvarorapport, samt AssCe- formulär till lärosätet efter avslutad VFU. 
Bedömningssamtalet tillsammans med student, kontaktlärare och handledare är 
obligatoriskt för att få godkänt på VFU-placeringen. 

Du som är verksam och tar emot student på VFU utanför region Jönköping eller utanför 
Jönköpings läns kommuner fakturerar Hälsohögskolan på nedanstående adress. Ersättningen för 
år 2022 är 4728  kronor. Glöm inte att ange namn på studenten samt vilken studerandekategori som 
fakturan avser.

Om du som handledare har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! 
Stort tack för att ni ställer upp och delger era specifika kunskaper till denna student! 

Med vänliga hälsningar 
Charlotta Wigenius 

charlotta.wigenius@ju.se
Phone +46 (0)36 550 24 
30 

Faktura för VFU-platsen skickas till: 

Hälsohögskolan i Jönköping AB 
FE325 BOX 1026 
551 11 Jönköping 
Referens "Charlott Lindholm" 

ADRESS Jönköping University, Box 1026, 551 11 Jönköping 
BESÖK: Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet, Hus G 
TELEFON: 036 10 10 00 
WEBB: www.ju.se 

ORG. NR: 556619-6399 
REG. NR. F- SKATT: 556619-6399 
PLUSGIRO: 1490427-0 
BANKGIRO:  5353-6835 

mailto:charlotte.karlsson@ju.se
http://www.ju.se/

