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BeVut I 

Bedömningsformulär för kurs: Intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning I 

Kurskod: O7069H 

Studentens namn:    
 

Handledare/ansvarig:    
 

Vårdavdelning/enhet:    
 

 

BeVut är ett målrelaterat bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning som är 

utformat efter kursens övergripande mål. Kursens övergripande mål är nedbrutna och 

specificerade i lärandeaspekter. Lärandeaspekterna speglar de kunskaper och förmågor du 

behöver utveckla och uppnå med målet att självständigt kunna ansvara för omvårdnad och 

medicinskt indicerade åtgärder av patienter som vårdas inom intensivvård. Dokumentet fylls i 

med bläck av handledare och student i samråd med AKA/VFU-ansvarig lärare. Betygsskalan 

är tvågradig, Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

 

Kursens övergripande mål gällande VFU I 

Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

 beskriva hur svårt sjuka eller skadade personer och deras närstående kan uppleva sin 

förändrade livssituation i samband med intensivvård eller en operation 

 utifrån ett etiskt förhållningssätt under handledning bedöma behov av, planera, 

genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad och medicinskt indicerade 

åtgärder för personer som vårdas inom intensivvård eller efter en operation 

 redogöra för funktionen av och under handledning använda medicinsk teknik inom 

intensivvård 

 visa självkännedom och empatisk förmåga 

 tillämpa gällande lagar och författningar 

 dokumentera vård och omvårdnad 

 identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens 

för att kunna bedriva en säker vård 
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 
 

 

 

Lärandeaspekter För godkänt ska studenten O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

1, Utveckla förmåga att 

genomföra en strukturerad 

patientbedömning enligt A-E 

principen eller lokala rutiner. 

Exempelvis vid 

arbetsskiftets början. 

 

Visa förmåga att kunna 

genomföra en strukturerad 

 Studenten kan inte 

genomföra en strukturerad 

 

  

patientbedömning enligt A- 

E principen eller lokala 

rutiner. 

patientbedömning enligt A- 

E principen eller lokala 

rutiner. 

2, Utveckla förmåga att 

bedöma och värdera vitala 

funktioner; normala samt 

avvikande mätvärden vid 

basal övervakning av 

patient på postoperativ- 

eller intensivvårds-

avdelning. Rapportera 

status till handledare enligt 

SBAR eller lokala rutiner. 

 

Visa förmåga att kunna 

bedöma och värdera 

 Studenten kan inte bedöma 

och värdera vitala 

 

  

vitala funktioner; normala samt 

avvikande mätvärden vid basal 

övervakning av patient på 

postoperativ- eller intensivvårds-

avdelning.  

funktioner; normala samt 
avvikande mätvärden vid basal 
övervakning av patient på 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning.  

3, Utveckla förmåga att 

förstå och använda 

medicinsk teknik, 

exempelvis koppla upp 

patient på 

övervakningsmonitor, 

hantera infusions- och 

sprutpumpar på ett säkert 

sätt enligt lagar och 

författningar. 

 

Visa förmåga att kunna 

redogöra för funktionen av- 

 Studenten kan inte redogöra 

för funktionen av- och 

 

  

och under handledning 

använda medicinsk teknik 

på ett säkert sätt enligt 

lagar och författningar. Ta 

eget ansvar för att söka 

efter kunskap. 

under handledning använda 

medicinsk teknik på ett 

säkert sätt enligt lagar och 

författningar. Studenten tar 

inte eget ansvar för att söka 

efter kunskap. 

4, Utveckla förmåga att 

förstå och tillämpa basala 

hygieniska och aseptiska 

principer för att kunna 

bedriva en säker vård på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

 

Visa förmåga att kunna 
redogöra för och tillämpa 

 Studenten kan inte redogöra 
för och tillämpa basala 

 

  

basala hygieniska aseptiska 

principer för att kunna 

bedriva en säker vård på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

hygieniska aseptiska 

principer och bedriver 

därmed inte en säker vård 

på en postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
 

Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Lärandeaspekter För godkänt ska studenten O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

5, Utveckla förmåga att 

förstå principer för- samt 

planera, genomföra och 

utvärdera medicinskt 

indicerade åtgärder på ett 

säkert sätt, enligt lagar och 

författningar. Exempelvis 

koppla potenta läkemedel i 

flerlumens CVK. 

 

Visa förmåga att redogöra 

för principer för- samt 

 Studenten kan inte redogöra 

för principer för- samt 

 

  

under handledning 

planera, genomföra och 

utvärdera medicinskt 

indicerade åtgärder på ett 

säkert sätt, enligt lagar och 

författningar. 

under handledning planera, 

genomföra och utvärdera 

medicinskt indicerade 

åtgärder på ett säkert sätt, 

enligt lagar och 

författningar. 

6, Utveckla förmåga att 

kunna beräkna, bereda och 

administrera förekommande 

läkemedel på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning på ett 

säkert sätt, enligt lagar och 

författningar. 

Visa förmåga att 

under handledning  

 Studenten kan inte under 

handledning beräkna, 

 

  

beräkna, bereda och administrera 

förekommande läkemedel 

på en postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning på 

ett säkert sätt, enligt lagar 

och författningar. 

bereda och administrera 

förekommande läkemedel 

på en postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning på 

ett säkert sätt, enligt lagar 

och författningar. 

7, Utveckla förmåga att med 

ett professionellt 

förhållningssätt samarbeta 

och kommunicera i vårdteam 

såväl internt som externt, 

exempelvis initiera kontakter 

med vårdavdelningar och 

akutmottagning. 

Visa förmåga att med ett 

professionellt 

 Studenten kan inte med ett 

professionellt 

 

  

förhållningssätt kunna 

samarbeta och 

kommunicera i vårdteam 

såväl internt som externt. 

förhållningssätt samarbeta 

och kommunicera i 

vårdteam såväl internt som 

externt. 

8, Utveckla förmåga att 

dokumentera korrekt i en 

omvårdnadsjournal eller 

övervakningsjournal, på ett 

objektivt och begripligt sätt 

med vedertagna och entydiga 

termer. 

Visa förmåga att kunna 

dokumentera korrekt i en 

 Studenten kan inte 

dokumentera korrekt i en 

 

  

omvårdnadsjournal eller 

övervakningsjournal, på ett 

objektivt och begripligt sätt 

med vedertagna och 

entydiga termer. 

omvårdnadsjournal eller 

övervakningsjournal, på ett 

objektivt och begripligt sätt 

med vedertagna och 

entydiga termer. 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
 

Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Lärandeaspekter För godkänt ska studenten O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 

O 

X X 

9, Utveckla förmåga till 

förståelse och empati; hur 

svårt sjuka eller skadade 

patienter och dess 

närstående på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning kan 

uppleva sin förändrade 

livssituation, med beaktande 

av rätt till autonomi och 

integritet. 

 

Visa förmåga att bemöta  

och redogöra för hur svårt 

 Studenten kan inte bemöta  

och redogöra för hur 

 

  

sjuka eller skadade patienter och 
dess närstående på en 
postoperativ- eller 
intensivvårdsavdelning kan 
uppleva sin förändrade 
livssituation, med beaktande av 
rätt till autonomi och integritet. 

svårt sjuka och skadade patienter 
och dess närstående på en 
postoperativ- eller 
intensivvårdsavdelning kan 
uppleva sin förändrade 
livssituation, med beaktande av 
rätt till autonomi och integritet. 

10, Utveckla förmåga att 

utifrån ett etiskt 

förhållningssätt bedöma och 

prioritera patientens behov 

av omvårdnad på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

Exempelvis behov av 

munvård eller stödjande 

samtal. 

Visa förmåga att utifrån ett 

etiskt förhållningssätt 

 Studenten kan inte utifrån 

ett etiskt förhållningssätt 

 

  

under handledning 

bedöma och prioritera 

patientens behov av 

omvårdnad på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

under handledning 

bedöma och prioritera 

patientens behov av 

omvårdnad på en 

postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

11, Utveckla förmåga att 

utifrån ett etiskt 

förhållningssätt utföra och 

utvärdera omvårdnad av en 

patient på en postoperativ- 

eller intensivvårds-

avdelning. 

Visa förmåga att utifrån ett 

etiskt förhållningssätt 

 Studenten kan inte utifrån 

ett etiskt förhållningssätt 

 

  

under handledning, 
utföra och utvärdera 

omvårdnad av en patient 

på en postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

under handledning planera, 
utföra och utvärdera 

omvårdnad av en patient 

på en postoperativ- eller 

intensivvårdsavdelning. 

12, Med feedback utveckla 

förmåga till självkännedom 

genom att träna på att 

bedöma egna styrkor och 

svagheter relaterat till det 

egna lärandet och vilken ny 

kunskap som behöver 

utvecklas. 
 

Visa förmåga till 

självkännedom genom att 

 Studenten visar inte 

förmåga till självkännedom 

 

  

bedöma egna styrkor och 

svagheter relaterat till det 

egna lärandet och vilken 

ny kunskap som behöver 

utvecklas. 

och kan inte bedöma egna 

styrkor och svagheter 

relaterat det egna lärandet 

och vilken ny kunskap 

som behöver utvecklas. 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
 

Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Halvtidsbedömning 
 

 

 

Datum:   Frånvaro:  dagar 
 
 

Detta har fungerat bra: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 halvtidsbedömningen 
 

Namn Student    
 

Namn Handledare    
 

Namn AKA/LTU-representant    

Ja 

Nej 
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Slutbedömning 

 
Datum:   Frånvaro:  dagar 

 

 
 

Eventuella övriga kommentarer: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Datum 
 

 

 

Students namnteckning 

 
 

Datum Datum 
 

 

 

Handledarens namnteckning AKA/LTU-representants namnteckning 
 

 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 


