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( 40-42) 
 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

Instruktioner för VFU-bedömning i kurs O0093H HT2021 

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

på två VFU- perioder på 2,5 veckor vardera. Se figur nedan för en översikt av VFU:n. 

          

 

 

 
Planering och eget ansvar 

Målen med VFU:n är generellt utformade och det är varje students ansvar att löpande 

reflektera över och konkretisera vad hen behöver arbeta med för att nå målen med VFU (dessa 

återfinns i BeVut).   

Studenter börjar redan innan VFU med att fundera över sina styrkor och utvecklingsområden, 

och formulerar dessa i sitt personliga brev som skickas till respektive handledare.  

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. 

Under VFU-vecka 2 och 4 gör studenten också inlägg i sin digitala loggbok/studieplan i 

Canvas. I denna dokumenteras den egna kunskapsutvecklingen utifrån ”vad kan jag och vad 

behöver jag särskilt träna på?” Här kan du som student vid behov få feedback och tips från 

kursens lärare. Det är dock särskilt viktigt att studenten även informerar sin/sina handledare 

om dina reflektioner om ditt lärande. 
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Samtal för bedömning 

VFU:n är betygsgrundande, med en tvågradig betygsskala, dvs möjliga betyg är Godkänd eller 

Underkänd. 

OBS! Om studenten i en sammanvägd bedömning riskerar underkänt betyg 

på VFU ska VFU-ansvarig lärare kontaktas för stöd och uppföljning. Det är 

mycket viktigt att detta görs så tidigt som möjligt. 

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

handledare (vid behov även lärare från kursen). Samtalen sker med utgångspunkt i 

bedömningsformuläret, BeVut. 

 

Vid första bedömningssamtalet, i slutet på första VFU-perioden, görs en bedömning av hur det 

hittills går för studenten (”mittbedömning”). Alltså: i förhållande till att halva VFU-tiden har gått, 

hur ligger studenten till? Vilka områden anser student och handledare att studenten ska fokusera särskilt 

på under resterande del av VFU för att klara kursens mål? Vid andra bedömningstillfället (i slutet av 

den andra VFU-perioden) görs en summativ bedömning av om studenten uppnår kriterier för 

godkänt på kursmålet eller inte. 

 

Hur går bedömningssamtalen till? 

Förberedelse 

Studenten förbereder sig inför bedömningssamtalet genom att skriva ned exempel på situationer 

relaterat till varje bedömningsfaktor i BeVut; på vilket sätt uppfyller studenten kriterier för 

godkänt? Som en utgångspunkt för vad som ska diskuteras kan stödfrågor användas, se sista 

sidorna i detta dokument. Handledaren förbereder sig genom att göra en egen bedömning av 

studentens kunskaper relaterat till bedömningsfaktorerna. Handledaren hämtar även in 

synpunkter från eventuella kollegor som handlett studenten. Om handledaren upplever det 

osäkert om studenten kommer att nå kursens mål ska VFU-ansvarig lärare kontaktas, gärna så 

snart dessa funderingar uppstår. 

 

Genomförande 

Tid för samtalet ska planeras i förväg, beräkna 60-90 minuter. Bedömningen sker i en dialog 

mellan handledare och student, samt vid behov kursens lärare. Vid bedömningssamtalet är det 

studenten som inleder med att beskriva och ge exempel på måluppfyllelse utifrån kursmålen i 

BeVut, gärna med utgångspunkt i stödfrågorna (sida 5-6) När studenten gjort sin redogörelse 

för första kursmålet är det handledarens tur att delge sin syn. Bedömning och eventuella 
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kommentarer förs in på bedömningsunderlaget tillsammans med underskrifter från samtliga 

personer som deltar på bedömningssamtalet. Det är mycket viktigt att studenten vid båda 

bedömningssamtalen får veta både sina styrkor och utvecklingsområden. 

Det ifyllda bedömningsformuläret utgör ett betygsförslag. Det är dock kursens examinator 

som fastställer betyget. 

 
Hur används bedömningsformuläret vid VFU i två verksamheter? 

I slutet av första VFU-placeringen (efter ca 2½ vecka) genomförs första bedömningssamtalet 

(mittbedömning) och noteringar (kommentarer samt ”O”) görs i bedömningsformuläret. 

Noteringarna från första bedömningssamtalet är utgångspunkt i målformuleringssamtalet i andra 

verksamheten/perioden. Samma bedömningsformulär används vid andra bedömningssamtalet 

genom att samtliga kursmål skattas återigen och noteringar (kommentarer samt ”X”) görs. 

 
 

Hur fyller jag i BeVut? 

Nedan ser du exempel från BeVut (HT21) på ett kursmål (A) med kriterier för Godkänt 

(B) eller Icke godkänt (C) samt hur dokumentet kan fyllas i. Nedanför varje kursmål finns 

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

utmaningar. 

 

 
 

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 

A B C 

A B C 
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Canvas under Uppgifter. Studenten behåller originalet. 

 

Strukturerade aktiviteter 

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

som kan vara ett stöd i lärandet. 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 reflektera efteråt med sin handledare. I denna kurs finns de strukturerade 

aktiviteterna tillgängliga för studenter via Canvasrummet eller via LTUs handledarsida: 

https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/Information-till- 

handledare/Sjukskoterska-Information-till-handledare-1.167474 

 

VFU-ansvarig lärare ska kontaktas omgående om studenten eller handledaren 

upplever osäkerhet om studenten kommer att uppnå kursens mål. Om det inträffar upprättar 

lärare, student och handledare en handlingsplan med åtgärder för att möjliggöra att uppnå 

kursmålen. 

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

http://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/Information-till-
mailto:sara.lind@ltu.se
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Stödfrågor vid bedömningssamtal 
 

VFU kurs O0093H 

 

Kursmål (BeVut) Förslag på frågor vid bedömningssamtalet 

Informera och motivera patient 

och närstående om åtgärder vad 

gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 

Kommunikation 

Tänk ut en situation där du har informerat/motiverat en patient eller 

närstående, vid ex provtagning, läkemedelsbehandling, hälsosamtal eller 

dylikt. Beskriv hur du gjorde för att informera på ett tydligt, begripligt 

sätt och hur du använde dialogen i mötet. 

Tillämpa förekommande 

omvårdnadstekniker på ett 

patientsäkert sätt 

 

 

Omvårdnadstekniker 

Tänk ut situationer när du har tillämpat förekommande 

omvårdnadstekniker (exempelvis provtagning, såromläggning, 

kateterisering av urinblåsa, sårbehandling). Ge exempel på hur du har 

arbetat för att 

- Bibehålla aseptik (ej kontaminerat) 

- Genomföra korrekt ID-kontroll 

- Informera patient före och efter 

- Visa hänsyn till patientens omvårdnadsbehov (ex anpassar arbetstakt 

och sätt att arbeta) och integritet (ex skyler patienten, visar hänsyn till 
önskningar) 

Tillämpa basala hygienrutiner i 

kliniskt arbete 

Basala hygienrutiner 

Tänk ut en situation när du har jobbat patientnära (ex vid provtagning, 

mätning av blodtryck eller annat). Beskriv på vilket sätt du arbetar 

enligt basala hygienrutiner. Vad gör du i den specifika situationen? 

 

Redogöra för vanligt 

förekommande 

läkemedelsgrupper och dess 

effekter och biverkningar 

 

Hantera och administrera 

läkemedel på ett patientsäkert 

sätt 

Läkemedel 

Ge några exempel på läkemedelsgrupper som hanteras ofta i den här 

verksamheten. 

Välj ut ett specifikt läkemedel (ex paracetamol, prednisolon). Vad har 

läkemedlet för effekter/vanliga bieffekter? 

Tänk på en situation när du har hanterat och administrerat läkemedel i 

verksamheten. Vilket läkemedel var det? Hur gjorde du för att 

iordningsställa och administrera läkemedlet på ett patientsäkert sätt? 

Förklara och tillämpa 

journalföring på ett 

patientsäkert sätt enligt 

sjuksköterskans ansvarsområde 

Journalföring 

Varför är journalföring viktigt? 

Beskriv en situation när du har journalfört: vad var viktigt att tänka på 

när det gäller språket, förkortningar? 

Hur ser du till att inte obehöriga kommer åt det du har skrivit? 

 

Utifrån omvårdnadsprocessen 

identifiera resurser/behov, samt 

planera, genomföra och 

utvärdera 

preventiva/hälsofrämjande 

omvårdnadshandlingar  

 

Omvårdnadsprocessen 
Ge exempel på ett patientmöte som du har gjort, där du utgår ifrån 
omvårdnadsprocessen. Hur samlade du in information? Vilka 
problem/behov identifierade du? Hur planerade du för åtgärden? Hur 
genomfördes åtgärden? Hur kan åtgärden utvärderas?  

Tillämpa evidensbaserad 

kunskap vad gäller promotion, 

prevention och diagnostik inom 

sjuksköterskans ansvarsområde  

 

Evidensbaserad kunskap 
Vad innebär evidensbaserad kunskap? Vilka informationskällor kan du 
använda dig av för att ge hälsofrämjande råd? Vilka informationskällor 
kan du inte använda dig av? 
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Genomföra möten med patient 

som tillvaratar och stärker hens 

resurser, främjar 

personcentrerad vård, samt 

stödjer patientens hälsa och 

förmågor  

 

Personcentrerat förhållningssätt 

Beskriv hur du möter patienter på ett personcentrerat 

sätt; exempelvis på vilket sätt du är lyhörd och hur du 

gör för att främja patientens delaktighet och egna 

resurser. På vilket sätt stödjer delaktighet patientens 

hälsa?  

  

Identifiera behov av ytterligare 

kunskap för att fortlöpande 

kunna utveckla sin kompetens  

 

Professionellt förhållningssätt 

Beskriv dina styrkor, utifrån kursmålen i bedömningsunderlaget. 

Beskriv dina utvecklingsområden, utifrån kursmålen i 

bedömningsunderlaget. 

 

Utifrån detta bedömningssamtal, vilka områden behöver du särskilt läsa 

på ytterligare om? Vilka behöver du öva ytterligare på?  

Visa ett gott etiskt 

förhållningssätt i mötet med 

patient/vårdtagare och 

närstående med beaktande av 

intersektionella perspektiv och 

mänskliga rättigheter  

 

Visa hänsyn till mänskliga 

rättigheter som empati, hänsyn 

till autonomi, integritet och 

värdighet i mötet med 

patient/vårdtagare  

 

Etiskt förhållningssätt 

Beskriv en situation där du tillämpat din empatiska 

förmåga, med fokus på autonomi, integritet och 

värdighet. På vilket sätt värnade du om de etiska 

värdena? 
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