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Institutionens utbildningsprogram och kursplaner ligger till grund för alla verksamhetsförlagda 
studier. Den verksamhetsförlagda tiden för dessa kurser bör omfatta minst 140 tim/kurs. En 
förutsättning för genomförande av VFU är att studenten har en handledande sjuksköterska. 
Alla studenter får också handledning via loggbok av lärare på LTU. Det innebär att det är 
möjligt, i de fall det inte finns tillgång till specialistutbildad handledare, för studenten att ha en 
grundutbildad handledare. Handledaren utgör en resurs som ska skapa förutsättningar för att 
studenten ska ha möjlighet att uppnå målen för kurserna. 

Kursmål O7029H VFU I 

Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna: 
 
• beskriva hur människor med psykisk ohälsa och deras närstående kan uppleva sin 

förändrade livssituation 
• initiera och stödja hälsofrämjande processer vid psykisk ohälsa 
• självständigt och under handledning observera, bedöma, åtgärda och utvärdera vårdbehov 

vid psykisk ohälsa 
• självständigt och under handledning ansvara för omvårdnaden av patienter inom 

psykiatrisjuksköterskans ansvarsområde 
• tillämpa evidensbaserad omvårdnad 
• tillämpa gällande lagar och författningar 
• dokumentera vetenskapligt 

 
Kursinnehåll O7029H 

 
• Att leva med psykisk ohälsa och upplevelsen av att vara närstående 
• Krishantering 
• Samtalsmetodik 
• Omvårdnadsinterventioner och behandlingsmetoder med inriktning mot psykiatrisk vård 
• Dokumentation av vård och omvårdnad 
• Aktuella lagar och författningar 
• Kunskapsbaserad omvårdnad 
• Vetenskaplig dokumentation och 
• kritiskt förhållningssätt 

 
Kursens mål O7030H 
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna: 

 
• planera, genomföra och utvärdera åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos 

människor med psykisk sjukdom 
• självständigt observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov vid psykisk 

ohälsa 
• självständigt ansvara för omvårdnaden av patienter inom psykiatrisjuksköterskans 

ansvarsområde 
• leda omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk vård 
• tillämpa evidensbaserad omvårdnad 
• tillämpa gällande lagar och författningar 
• dokumentera vetenskapligt 
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Kursinnehåll O7030H 
 
• Att möta närstående 
• Omvårdnadsinterventioner och behandlingsmetoder med inriktning mot psykiatrisk vård 
• Dokumentation av vård och omvårdnad 
• Aktuella lagar och författningar 
• Att förebygga och hantera våldsamma situationer 
• Kunskapsbaserad omvårdnad 
• Vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt 

 
Studieaktiviteter 

Loggboksskrivande ingår i VFU-tiden (om det är möjligt på VFU-platsen). Övriga 
studieaktiviteter så som studieuppgifter, seminarier, examinationsuppgift och litteraturstudier 
ligger utanför den obligatoriska VFU-tiden. Studenterna har utförliga instruktioner till de 
olika aktiviteterna i lärplattformen Canvas. Datum att ta hänsyn till vid schemaläggning är 
20/9 och 18/10 då studenterna har obligatoriska seminarier. 

 
Studieuppgift och loggbok är en grund att utgå från och kan utgöra ett värdefullt stöd vid 
halvtidsdiskussionen och bedömningssamtal. 

 
Bedömning 
Student och handlare genomför en halvtidsdiskussion med utgångspunkt i kursens mål (se 
ovan). Vid halvtidsdiskussionen deltar lärare enbart om student/handledare upplever att det 
finns en risk för att studenten inte ska nå kursens mål. Kursansvarig lärare kontaktas 
omgående om någon form av svårighet kopplad till kursmålen identifieras. 

Slutbedömning av studentens yrkeskompetens sker genom ett samtal, med utgångspunkt i 
kursens mål, där student, handledare och lärare från LTU deltar, i de flesta fall via 
Zoom/telefon. Boka in tid för samtalet redan i början av VFU-perioden. Observera att det 
är en halvtidsdiskussion och ett bedömningssamtal per kurs även om bägge kurserna 
genomförs vid samma verksamhet. Avsätt ca 60 min/samtal. 

 
 

Har ni frågor och funderingar så tveka inte att höra av er!//Anja  
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