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Institutionen för hälsovetenskap 

 
BeVut 

 
Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning 

 
Kurskod: O0093H 

 
Kurs: Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5 hp. 

 
Studentens namn:    

 

Studentens personnummer:    
 

Period I 

Handledare/ansvarig:    
 

Vårdavdelning/enhet:    
 

Period II 

Handledare/ansvarig:    
 

Vårdavdelning/enhet:    
 

Planering 

Datum för målformuleringssamtal:    
 

Datum för bedömningssamtal I:    
 

Datum för bedömningssamtal II:    
 

I sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet examineras kursmål I VFU 
enligt 2-gradig betygsskala, G eller U. BeVut är utformat efter kursmål. För varje 
kursmål finns kriterier angivna för hur målen ska uppnås. Målen diskuteras vid halvtid 
då ett formativt samtal görs för att stimulera fortsatt utveckling som bedöms vid 
slutbedömning. 

 
Delarna får ej separeras från varandra. Dokumentet fylls i med bläck av handledare och 
student. Studenten ansvarar för ifyllt formulär. Efter slutbedömning scannas 
dokumentet in och kopian lämnas in i inlämningsmapp i Canvas. 



 

2  

Kursmål För godkänt ska studenten O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

- Förklara och tillämpa 

journalföring på ett patientsäkert 

sätt enligt sjuksköterskans 

ansvarsområde 

- Kunna dokumentera relevant information 

gällande patientens omvårdnad på ett 

patientsäkert sätt 

 

- Kunna motivera och förklara dokumentation; 

exempelvis varför journalföring är viktigt och 

varför dokumentationen ska utföras på ett visst 

sätt.  

 

 - Visar brister i att dokumentera 

relevant information gällande 

patientens omvårdnad på ett 

patientsäkert sätt. Får 

exempelvis inte med det 

väsentliga, använder inte ett 

korrekt språk.  

 

- Kan ej motivera varför och hur 

dokumentationen ska utföras.  

 

  

  

Kommentar…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

- Tillämpa basala hygienrutiner i 

kliniskt arbete 

- Kunna tillämpa  

basala hygienrutiner i kliniskt arbete, 

exempelvis vid läkemedelsadministrering, 

provtagning, basal omvårdnad eller annat patientnära 

arbete 

 

- Visar brister i att tillämpa  

basala hygienrutiner,  

exempelvis desinficerar inte händer, 

använder inte förkläde eller handskar 

när detta är brukligt. 

Kommentar…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

- Tillämpa injektionstekniker, 

urinkateterisering och sårbehandling 

 

- Utföra blodprovstagning på ett säkert 

sätt utifrån ordination och 

provtagningsföreskrifter 

- Kunna tillämpa nämnda  

tekniker på ett patientsäkert sätt, 

exempelvis genom att  

□ Arbeta för bibehållen aseptik 

□ Genomföra ID-kontroller 

□ Informera patienten 

□ Använda material på korrekt sätt 

 

- Visa hänsyn till 

patientens omvårdnadsbehov och 

integritet. 

- Visar brister i att tillämpa 

förekommande omvårdnads- 

tekniker. Tillämpar ej teknikerna på ett 

patientsäkert sätt, hanterar exempelvis 

inte materialet med säkerhet och aseptik, 

gör inte heller nödvändiga kontroller 

m.m. 

 

- Visar inte hänsyn till patientens 

integritet, agerar exempelvis utan att skyla 

när det är relevant. 

 

 Kommentar……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

Signering av närvarande personer bedömningssamtal I 

Signering av närvarande personer bedömningssamtal II 

Bedömningssamtal I = O, Bedömningssamtal II = X 
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Kursmål För godkänt ska studenten O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

 

- Redogöra för vanligt 

förekommande 

läkemedelsgrupper och dess 

effekter och biverkningar 

 

- Hantera och administrera 

läkemedel på ett patientsäkert sätt 

 

 

 

- Kunna redogöra för i verksamheten 

vanligt förekommande  

läkemedelsgrupper (exempelvis smärtstillande, 

antihypertensiva, antibiotika och dylikt) samt ge 

exempel på läkemedel inom relevanta grupper 

 

- Kunna redogöra för effekter och vanliga 

bieffekter av dessa läkemedel 

 

- Visa noggrannhet och säkerhet  

vid beredning och administrering av läkemedel, 

genom exempelvis  

□ Identitetskontroll  

□ Beräkning av läkemedelsdos  

□ Information till patient 

□ Utvärdering samt dokumentation 

 - Visar brister i att redogöra  

för förekommande 

läkemedelsgrupper, kan ej ge 

exempel på läkemedel inom 

grupper 

 

- Kan ej redogöra för effekter 

och vanliga bieffekter av dessa 

läkemedel 

 

- Visar brister i noggrannhet  

och säkerhet vid beredning  

och administrering av 

läkemedel, exempelvis  vid ID-

kontroll, 

läkemedelsberäkning, 

information till patient, 

utvärdering, dokumentation 

 

  

 

 

 

 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

- Informera och motivera patient 

och närstående om åtgärder vad 

gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 

 - Visa förmåga att informera  

och motivera patient och  

närstående om åtgärder vad gäller:  

□ Omvårdnad (exempelvis  

rådgivning)  

□ Diagnostik (ex identifierade 

behov av undervisning om kost, varför ett prov tas) 

□ Förberedelser inför undersökning 

(ex röntgen) 

□ Behandling (med ex läkemedel).  

 

- Visar brister i förmåga att 

informera patient och  

närstående. 

Lyssnar exempelvis inte, anpassar 

inte information, ger bristande 

information, motiverar på olämpliga 

sätt eller beaktar inte patientens och 

närståendes unika situation och 

behov 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Signering av närvarande personer bedömningssamtal I 

 
Signering av närvarande personer bedömningssamtal II 

Bedömningssamtal I = O, Bedömningssamtal II = X 
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Kursmål För godkänt ska 

studenten 

O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

- Identifiera och bedöma 

patienters resurser och 

behov/problem relaterat till 

huvudområdet omvårdnad och 

med hänsyn till intersektionella 

aspekter 

- Kunna samla in information om  

patient med hjälp av samtal och 

exempelvis blodtrycksmätning.  

 

- Kunna identifiera och bedöma 

patientens behov och resurser. 

Exempelvis risk för undernäring, behov 

av rådgivning kring motion. 

 

- Kunna använda bedömningsinstrument 

för exempelvis bedömning av risk för 

undernäring, trycksår. 

 

- Kunna identifiera intersektionella 

aspekter,såsom hur etnicitet, kön och 

funktionsvariationer samspelar och 

skapar ojämlikhet. 

 

- Visar brister i att samla in 

information. Kan inte ställa 

relevanta frågor på ett adekvat sätt, 

kan inte utföra enkla 

undersökningar. 

 

- Visar brister i att analysera 

insamlad information och 

identifiera patientens behov och 

resurser. Kan ej använda 

skattningsskalor för att bedöma 

risker.  

 

 - Visar brister i att identifiera 

intersektionella aspekter och hur 

dessa kan påverka patientens 

situation. 

Kommentar…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

- Planera och genomföra 

vårdmöten som tillvaratar och 

stärker patientens resurser, främjar 

personcentrerad vård, samt stödjer 

patientens hälsa och förmågor 

 

- Planera, genomföra och 

utvärdera preventiva eller 

hälsofrämjande 

omvårdnadshandlingar med 

utgångspunkt från evidensbaserad 

kunskap 

 

- Tillämpa och integrera teoretiska 

och praktiska kunskaper vad gäller 

promotion, prevention och 

diagnostik inom sjuksköterskans 

ansvarsområde 

 

-Kunna utgå från identifierade  

Behov och planera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder som stödjer 

patientens hälsa (exempelvis 

såromläggning, hälsofrämjande samtal 

m.m.)  

  

- Kunna utgå från evidensbaserad 

kunskap (exempelvis kurslitteratur) i 

planering och genomförande av åtgärd 

 

- Kunna se och behandla patienten 

personcentrerat, som en person med egna 

resurser, behov och erfarenheter i mötet. 

 

- Visa förmåga att, om möjligt, utvärdera 

genomförda omvårdnadsåtgärder. 

- Visar brister vid planering  

och genomförande av mötet  

med patient. Utgår inte från 

evidensbaserad kunskap, vet 

exempelvis vilka råd som kan ges.     

 

- Främjar inte en personcentrerad 

vård och stödjer inte på ett adekvat 

sätt patientens hälsa och förmågor. 

 

- Visar brister i kunskap om 

utvärdering av 

omvårdnadsåtgärder, vet inte hur 

en hälsofrämjande åtgärd skulle 

kunna utvärderas. 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

 
Signering av närvarande personer bedömningssamtal I 

 
Signering av närvarande personer bedömningssamtal II 

Bedömningssamtal I = O, Bedömningssamtal II = X 
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Kursmål För godkänt ska 

studenten 

O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

- Kritiskt reflektera över egen 

förmåga att med helhetssyn utföra 

omvårdnadsprocessen utifrån 

relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter 

med beaktande av de mänskliga 

rättigheterna 

 

- Identifiera behov av ytterligare 

kunskap för att fortlöpande kunna 

utveckla sin kompetens 

 

- Reflektera över egen 

självkännedom och empatisk 

förmåga för att främja patient och 

närståendes autonomi, integritet 

och värdighet 

 

 

- Visa förmåga att förstå och utföra 

omvårdnadsprocessen  

med stöd av vetenskap  

 

- Ta ansvar för eget lärande och 

utveckling. Visa förmåga att se egna 

styrkor och begränsningar och att 

arbeta med att utveckla sina 

kunskaper. 

 

- Kunna ta emot konstruktiv feedback 

från exempelvis handledare. 

 

- Visa en etisk medvetenhet och 

förmåga att främja patienters 

autonomi, integritet och värdighet 

samt att se hela patienten. 

 

- Visar brister i förståelse och/eller 

utförande av omvårdnadsprocessen 

 

- Visar brister i ansvar för eget lärande 

och utveckling. Ser inte egna styrkor 

eller begränsningar, är oförberedd 

eller visar brister i initiativförmåga.  

 

 - Visar brister i förmågan att ta emot 

konstruktiv feedback från exempelvis 

handledare. 

 

- Visar brister i etisk medvetenhet, ser 

inte hela patienten, värnar inte om 

patientens autonomi, integritet och 

värdighet. 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 
Signering av närvarande personer bedömningssamtal I 

 
Signering av närvarande personer bedömningssamtal II 

Bedömningssamtal I = O, Bedömningssamtal II = X 



Bedömningssamtal I 

Datum:    Frånvaro:  dagar 

Detta har fungerat bra: 
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Detta bör studenten träna mer på: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk för att studenten ej når målen? 

Observera att skriftlig handlingsplan skall upprättas och undertecknas av alla vid risk för 

underkänt. 

 

Närvarande personer vid bedömningssamtal I 
 

Studentens namnteckning    
 

Namnförtydligande   
 

Handledarens namnteckning    
 

Namnförtydligande   
 

AKA namnteckning (där AKA finns)    
 

Namnförtydligande   

Ja 

Nej 

 



Bedömningssamtal II 

Datum:    Frånvaro:  dagar 

Detta har fungerat bra: 

Enligt upphovsmannarätten tillhörande författarna Sektionen för omvårdnad Karolinska Institutet. BeVut 

Hägg & Ulfvarson, 2008. Kommentarsrutan på respektive kursmål är tillagt av Catharina Melander efter 

godkännande från Ulfvarson. 

Reviderad 2016-01-07 
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Eventuella övriga kommentarer (styrkor/vad behöver utvecklas vidare): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Närvarande personer vid bedömningssamtal II 
 

Studentens namnteckning    
 

Namnförtydligande   
 

Handledarens namnteckning    
 

Namnförtydligande   
 

AKA namnteckning (där AKA finns)    
 

Namnförtydligande   


