
 

 

Introduktionsguide för 
studerande inom vårdyrken 
 
Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo 
 
 
Studerande inom vårdyrken kan anhålla om praktik- eller UA-platser i Jakobstad, 
Nykarleby, Pedersöre och Larsmo via Studerandekoordinatorerna Ann-Christin 
Finnilä och Noora Luoma-Stenvall (äldreomsorgen). 

Yrkeshögskolestuderande reserverar praktikplats via det webbaserade programmet 

Jobiili. Även eventuella ändringar eller annulleringar av praktikperioderna görs via 

Jobiili.  

Andra stadiets studerande eller deras utbildningsenheter kontaktar 

studerandekoordinator som fördelar studerandena till olika enheter. Anhållan, 

ändring eller annullering av närvårdar-studerandes UA-perioder görs via e-post till 

studerandekoordinatorn.  

Vid eventuella frågor gällande praktikplatser och handledning kontakta i första hand 

studerandekoordinator Ann-Christin Finnilä via e-post ann-christin.finnila@ovph.fi 

eller telefon 050 434 3836. För studeranden inom äldreomsorgen kontaktas Noora 

Luoma-Stenvall noora.luoma-stenvall@ovph.fi  044 403 8525 eller Ann-Christin 

Finnilä.  

Vid frågor gällande läroavtal kan man vara i direktkontakt med förmännen på 

avdelningarna/enheterna.  

 

Första dagen 

Studerande vars praktikplats är på Malmska området samlas i Bedas aula utanför 

avdelningarna 1, 2, 3 och hjälpmedelsutlåningen, ingång B, måndagar kl. 10 (tisdag 

ifall måndag är en helgdag). Därifrån förs studerande via omklädningsrummen till 

respektive avdelning/enhet.  

Övriga studerande kontaktar sin praktikenhet 1-2 veckor innan första praktikdagen för 

att få information om den första praktikdagen.  
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Studerandes rättigheter 

• att få god handledning och få möjlighet att fungera i ett mångprofessionellt 

arbetsteam och i en god arbetsmiljö 

• att bli behandlad på ett sakligt och professionellt sätt 

• att få respons om framgång av alla medlemmar i arbetsgruppen under hela 

praktiktiden 

• att ge feedback och att utveckla handledningen för studerande 

 

Studerandes skyldigheter  

• att ansvara för sin egen inlärning och att vara en aktiv medlem i arbetsgruppen 

• att förbinda sig att arbeta enlig juridiska och etiska principer gällande hälso- 

och sjukvård, äldre- och socialomsorg samt att beakta arbetssäkerheten och 

sekretessen 

• att uppföra och bete sig professionellt och sakligt mot personal och 

patienter/klienter 

 

Arbetslista 

Första veckans arbetsturer bestäms av studerandeansvarig på enheten och en eller 

två handledare på enheten utses. Studeranden gör sin arbetslista skriftligt så att den 

följer handledarens arbetsturer. När praktikperioden är slut undertecknar handledaren 

och studeranden arbetslistan och en kopia av den lämnas till avdelningen.  

 

Sjukfrånvaro 

Om studeranden blir sjuk under praktikperioden är det viktigt att sjukfrånvaro 

meddelas till handledaren eller avdelningen. Sjukfrånvaro antecknas i studerandens 

arbetslista.  

 

 

 

 



 

 

Språk 

Social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde är tvåspråkigt. De språkliga 

rättigheterna bygger på lagstadgad grund. Patienten ska betjänas på̊ det språk han 

eller hon väljer, antingen svenska eller finska. Vid rapporter och diskussioner med 

personalen får var och en använda sitt eget modersmål. 

 

Matservering 

Studerande har möjlighet att äta i Malmska sjukhusets personalmatsal. I matsalen 

serveras lunch och lättlunch alla vardagar kl. 10:30-13:00. Lunchen betalas med 

bankkort eller mobilapp.  

Alla enheter har kylskåp och mikrovågsugn i kafferummet, så det går bra att ha med 

sig mat hemifrån och äta i kafferummet.  

 

Mobiltelefon och sociala medier 

Privata ärenden och telefonsamtal ska i regel inte skötas under arbetstid. Vid 

brådskande ärenden får man använda sin mobiltelefon under matpausen. Kom ihåg 

tystnadsplikten också vid användning av sociala medier. Var försiktig med vad du 

skriver om din praktikplats. Du får inte ta bilder från arbetssituationer och dela dem i 

sociala medier.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


