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Institutionen för hälsovetenskap  

  
  

Instruktioner för VFU-bedömning i kurs O0093H VT2021 

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 3/3, 

vecka 9. Första dagen på andra VFU-perioden är torsdag 4/3.  

  

Planering och eget ansvar 

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 reflektera över och konkretisera 

vad hen behöver arbeta med för att nå dessa mål. Tid för samtalet ska planeras i förväg, beräkna 

30-60 minuter.  

Studenten gör också digitala loggboksinlägg (VFU-vecka 2 och 4) som utgår ifrån den egna 

kunskapsutvecklingen. Dessa ska ses som ett lärstöd för studenten att konkretisera (vad kan jag 

och vad behöver jag särskilt träna på?) och mana till handling (hur ska jag göra detta?). Inläggen läses 

och kommenteras av kursens lärare och ger möjlighet för studenten att råd och återkoppling. 

 

Samtal för bedömning 

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

Underkänd.   

OBS! Om det finns risk för underkännande av VFU ska VFU-ansvarig lärare 

kontaktas för stöd och uppföljning. 

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

handledare. 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? Vid andra bedömningstillfället görs en summativ bedömning av 

om studenten uppnår kriterier för godkänt på kursmålet eller inte.  

 

På nästa sida ser du en översikt över VFU-perioden. 
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Hur går bedömningssamtalen till? 

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. 

Bedömningen sker i en dialog där det är studenten som beskriver situationer på VFU där hen 

har (eller inte har) uppfyllt kriterier för godkänt. Efter studentens beskrivning går handledaren 

in och delger sin syn (genom exempel). Som en utgångspunkt för bedömningssamtal kan 

stödfrågor kopplade till målen i BeVut användas, se sista sidan i detta dokument. Tid för 

samtalet ska planeras i förväg, beräkna 60 minuter.  

  

Hur används bedömningsformuläret? 

Varje mål bedöms utifrån kriterierna och fylls i enligt instruktion i bedömningsformuläret 

(BeVut). Samma formulär används för båda VFU-placeringarna genom att formuläret fylls på 

med information. Det är viktigt att studenten vid båda bedömningssamtalen får veta både sina 

styrkor och utvecklingsområden.   

 

På nästa sida ser du exempel från BeVut (VT21) 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.  
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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.  

  

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 diskutera aktiviteten och reflektionen kring detta 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  

  

 

A C B 

Period 1: har inte förekommit kateterisering av urinblåsa, provtagning eller 
sårbehandling hos oss. Har.givit injektioner (s.c. och i.m.) på ett fint sätt. 
Öva på att informera patienten! 

Period 2: har övat samtliga tekniker, utför detta på ett patientsäkert sätt. 

Informerar tydligt! 

X 
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Kursmål (BeVut) Förslag på frågor vid bedömningssamtalet 

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? 

 
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?  
Tillämpa injektionstekniker, 

urinkateterisering och 

sårbehandling 

 

Utföra blodprovstagning på ett 

säkert sätt utifrån ordination 

och provtagningsföreskrifter 

Omvårdnadstekniker 

Tänk ut situationer när du har tillämpat dessa tekniker. 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) 

 
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? 

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 om olika åtgärder, ex provtagning, såromläggning, 

läkemedelsbehandling el dylikt. Beskriv hur du gjorde för att informera 

med hänsyn till bl a delaktighet och pedagogik. 

 
Identifiera och bedöma 

patienters resurser och 

behov/problem relaterat till 

huvudområdet omvårdnad och 

med hänsyn till intersektionella 

aspekter 

Omvårdnadsprocessen steg 1 och 2. 

Tänk ut en situation där du samlat in information om patienten och 

utifrån den informationen bedömt patientens behov/problem/resurser. 

(Ex behov av information om… problem med smärta… vill gärna ) 

Fundera över begreppet intersektionalitet i relation till patientsituation, 

kan du se några aspekter i patientens identitet som kan samspela och 

skapa diskriminering (eller privilegier)? 
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 

 

Omvårdnadsprocessen steg 3, 4 och 5. 

Fortsätt med situationen ovan. Utifrån de behov/problem som du 

identifierat hos patienten, vad gjorde du för åtgärder? 

Hur gör du för att arbeta personcentrerat? 

På vilket sätt stöder dina åtgärder patientens hälsa? 

På vilket sätt har du arbetat evidensbaserat? 

 

 

Stödfrågor vid bedömningssamtal 

VFU kurs O0093H 
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Tillämpa och integrera 

teoretiska och praktiska 

kunskaper vad gäller promotion, 

prevention och diagnostik inom 

sjuksköterskans ansvarsområde 

 

 
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 

 

Professionellt förhållningssätt 

Beskriv dina styrkor, utifrån kursmålen i bedömningsunderlaget.  

Beskriv dina utvecklingsområden, utifrån kursmålen i 

bedömningsunderlaget. 

 

Utifrån vårt samtal, vilka områden behöver du läsa på ytterligare om? 

 

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? 

 


