
1  

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

Instruktioner för VFU-bedömning i kurs O0093H 

Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen omfattar sammanlagt 5 veckor, vilket delas upp 

på två perioder på 2,5 veckor vardera. Sista dagen på första VFU-perioden är onsdag 14/10, 

vecka 42. Första dagen på andra VFU-perioden är torsdag 15/10, vecka 42. Denna VFU är 

betygsgrundande, vilket innebär att studenten ska bedömas om denne har nått målen med 

VFU:n eller inte. Betygsskalan är tvågradig, dvs möjliga betyg är Godkänd eller Underkänd.  

 

Samtal för planering och bedömning under VFU:n 

Vid målformuleringssamtalen, i början av varje VFU-period ska handledare och student 

lägga upp en plan för hur studenten ska kunna nå målen med VFU:n. Målen med VFU:n är 

dock generellt utformade och det är varje students ansvar att innan målformuleringssamtalet 

reflektera över och konkretisera vad hen behöver arbeta med för att nå dessa mål. Studieplanen 

är ett stöd för att formulera dessa individuella inlärningsbehov. Tid för samtalet ska planeras i 

förväg, beräkna 30-60 minuter.    

 

Vid bedömningssamtalen (2 st), i slutet av varje VFU-period, deltar student och handledare 

från första respektive andra VFU-placeringen.  

 

 

 

 

 

     V.1          V.2    V. 3           V. 4    V. 5

   

 

 

Bedömningssamtalet utgår från bedömningsformuläret, BeVut. BeVut består av mål som är 

specifika för just den här kursen. På nästa sida ser du exempel från BeVut (VT2020) på ett 

kursmål (A) och kriterier för Godkänt (B) eller Icke godkänt (C). Nedanför varje kursmål finns 

också en kommentarsruta för att kunna skriva ner studentens behov, utveckling eller 

utmaningar, se exempel på nästa sida. 

VFU kurs O0093H 

 
Period 1 (v. 40-42) 

 
Period 2 (v. 42-44) 

Målformulerings-
samtal 

Målformulerings-
samtal 

Bedömnings-samtal; 
”mittbedömning” 

Bedömnings-
samtal 
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Studenten förbereder sig inför bedömningssamtalet genom att skriva ned exempel på 

situationer relaterat till varje bedömningsfaktor i BeVut. Handledaren förbereder sig genom att 

göra en egen bedömning av studentens kunskaper relaterat till bedömningsfaktorerna. 

Handledaren hämtar även in synpunkter från kollegor som också handlett studenten. Varje mål 

bedöms utifrån kriterierna och fylls i enligt instruktion i bedömningsformuläret (BeVut). Tid 

för samtalet ska planeras i förväg, beräkna 60 minuter. 

 

Samma formulär används för båda VFU-placeringarna genom att formuläret fylls på med 

information. Utgångspunkten vid bedömningssamtal II blir således bedömningssamtal I. Det är 

viktigt att studenten vid båda bedömningssamtalen får veta sina styrkor och 

utvecklingsområden.  

 

Formuläret fylls i med bläck och signeras av student och handledare. Studenten ansvarar för att 

dokumentet i sin helhet följer med till nästa del av VFU. Efter båda VFU placeringarna 

lämnar studenten in en kopia på sitt bedömningsunderlag genom att scanna och lägg in i 

Canvas under moment 4 - VFU. Studenten behåller originalet. 

 

B C 

Period 1: Har ej haft tillfälle att varken ge s.c. eller i.m. injektioner eller  utföra 

sårbehandling under period 1, bör träna på detta vid nästa VFU-placering! 

Period 2: har utfört sårbehandling och injektioner med god teknik samt med 

hänsyn till etiska aspekter 

A 
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Övrigt material att tillgå under VFU:n 

Strukturerade aktiviteter är uppgifter som kopplar teori till sjuksköterskans praktiska arbete och 

som kan vara ett stöd i inlärningen. De strukturerade aktiviteterna är inte obligatoriska och ska 

inte examineras eller rättas. Studenterna arbetar med dessa själva eller med sin peer, men kan 

med fördel diskutera aktiviteten och reflektionen kring detta med sin handledare.  I denna kurs 

finns de strukturerade aktiviteterna tillgängliga för studenter via Canvasrummet. 

VFU-ansvarig lärare ska kontaktas omgående om studenten eller handledaren 

upplever osäkerhet om studenten kommer att uppnå kursens mål pga exempelvis brister i basala 

hygienrutiner, kommunikation med patienter/anhöriga, läkemedelshantering.  Om det 

inträffar upprättar lärare, student och handledare en handlingsplan med åtgärder för att 

möjliggöra att uppnå kursmålen. 

Kontakta även VFU-ansvarig lärare om det är svårt för en student att nå målen för att vissa 

moment/mål enligt BeVut inte förekommer i den verksamhet där studenten gör VFU:n. 

Exempelvis kateterisering av urinblåsa, administrering av subcutana/intramuskulära 

injektioner eller smärtanalys. 

 

Kontaktuppgifter till VFU-ansvarig lärare: Sara Lind, sara.lind@ltu.se, 0920-294915 

mailto:sara.lind@ltu.se

