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1. Praxia
Du kommer till Praxia via adressen/URL: https://medfak.umu.praxia.se/
På första sidan finns lite information om vad Praxia är. Längst ned ser du länk för att logga in

2. Logga in
-

Välj att logga in med ett befintligt UmU-id (studenter och anställda vid Umeå
universitet).

-

Skriv in ditt student-id och lösenord.
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3. Startsida
Efter att du loggat in kommer du till din startsida med ett antal knappar som visar vad du kan
göra. Hur många knappar du ser varierar beroende på hur många terminer du läst och var du
befinner dig i planeringsprocessen.

4. Titta på meddelanden
-

För att se meddelanden klicka på knappen Titta på meddelanden så ser du dina
meddelanden

Pelle Persson

-

Om du klickar på ett meddelande så visas det och sedan försvinner det från listan
efter att du har klickat OK.
För att se det igen bocka för Visa lästa meddelanden
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5. Deklarationer

För att få gå ut på VFU i hälso- och sjukvården måste du godkänna en sekretessförbindelse
samt genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram. Du klickar på respektive ruta när det är
fullgjort. Om du går termin 1 eller 2 på sjuksköterskeprogrammet så ska du bara bekräfta att
du tagit del av regelverket för sekretess.
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6. Planeringsformulär

Inför varje termin med VFU kommer du få tillgång till ett planeringsformulär. Kontrollera
alltid att dina uppgifter i planeringsformuläret stämmer. Om de inte stämmer ändrar du dem
på studentwebben.

Du kan också ansöka om förtur för att få göra VFU på studieorten. Du bockar för det skäl till
förtur som gäller dig och skriva övrig information som är av viktig för din placering.
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I Övrig information till handläggare bockar du i om du har körkort eller ej.

Du kan skriva information i textrutan sådant som är av värde för handläggarna att känna till
för att planera din VFU på bästa sätt. Det skulle kunna vara att en nära anhörig arbetar eller
vårdas på en enhet, etc.
Du kan spara som utkast för att skriva mer vid ett senare tillfälle. Det är dock inte förrän du
bekräftat att du tagit del av informationen i formuläret och att de uppgifter du lämnat är
sanningsenliga och sedan skickat in formuläret som planeringsformuläret blir synligt för VFUhandläggarna.
Du ska skicka in formuläret även om du inte ansökt om förtur eller lämnat andra uppgifter.

7. Se kommande placering
När VFU-handläggarna bokat en VFU-placering för dig så kommer du att få ett mail från
Praxia som uppmanar dig att logga in i Praxia för att ta del av information gällande din VFU.
När du loggar in så visas knappen Mina placeringar:
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8. Se vem du ska kontakta inför VFU
När du klickat på knappen Mina Placeringar så ser du en rad för den eller de placeringar som
gäller under terminen. Om verksamheten har hunnit utse handledare så ser du namn på
handledaren i kolumnen Handledare. Om du klickar på namnet kommer du till din mailtjänst
med handledarens mailadress i adressfältet.
Om du saknar namn på handledare i kolumnen Handledare så klicka på Info i kolumnen
Placeringsinfo där hittar du namn på den du ska kontakta inför VFU

9. Närvarorapport
När du har påbörjat din praktik så ska du rapportera närvaro.
- Du klickar då på knappen Praktiktimmar
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Nya knappar visas:

-

Klicka på knappen Rapportera timmar

-

Välj placering

-

Ett veckoschema visas
Fyll i antal timmar per dag
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-

Klicka på Update timesheet för att spara.
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-

Om tiden för en specifik dag avviker från schema så kan du skriva en förklaring i rutan
som öppnas när du klickar på + efter Comment

10. Skicka in närvarorapport
-

Det är först på- eller efter söndagar som du kan skicka in tidrapporten så
handledare/huvudhandledare kan se och godkänna den.
Klicka på söndag och knappen Submit Timesheet blir synlig
Klicka på Submit Timesheet
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-

Klicka även på Submit timesheet i den ruta som visas

11. Se dina närvarorapporteringar
-

Gå tillbaka genom att klicka på huset i menyn och klicka på Praktiktimmar igen
Genom att klicka på Titta på tidrapporter kan du se dina rapporteringar
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12. Rapportera frånvaro
Du rapporterar eventuell frånvaro via denna knapp:

-

Fyll i uppgifter och klicka på Överlämna

Du kan se rapporterad frånvaro genom att klicka på Titta på frånvaro
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13.Logga ut
När du är klar med allt du vill göra klicka på Logga ut i menyn

