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BeVut III 
Bedömningsformulär för kurs: Anestesisjukvård, verksamhetsförlagd utbildning III 
Kurskod: O7077H 
 
Studentens namn:_______________________________ 

Handledare/ansvarig:____________________________ 

Avdelning/enhet:_______________________________ 

 
BeVut är ett målrelaterat bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning som är 
utformat efter kursens övergripande mål. För varje kursmål finns kriterier angivna för hur 
målen ska uppnås. Bedömningssamtalen ska vara studentdrivna.  Halvtidsbedömningen är ett 
formativt samtal där studentens styrkor, förbättringsområden ska diskuteras. Bedömningen 
utgår ifrån studentens nivå vid halvtid. Samtalet som görs ska stimulera fortsatt utveckling 
som bedöms vid slutbedömningen 
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:  
Studenten ska efter genomgången kurs självständigt kunna: 

• ansvara för att systematiskt leda, planera, prioritera, fördela och samordna det 
anestesiologiska omvårdnadsarbetet i samverkan med andra yrkesgrupper 

• visa självständighet i sin yrkesroll i samverkan med andra yrkesgrupper för en säker 
vård 

• säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån 
säker kommunikationsöverföring 

• ansvara för och hantera medicinteknisk utrustning med ett patientsäkert 
tillvägagångssätt 

• tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer 
• visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av anestesiologisk vård 

och omvårdnad 
• visa professionellt förhållningssätt och förmåga att kunna hantera komplexa 

situationer i samarbetet med patienter, närstående och andra yrkesgrupper 
• kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder och verka för anestesiologisk 

omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
• visa självkännedom och empatisk förmåga 
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• ta ansvar i sin egen professionella utveckling genom identifiera och värdera egna 
behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens 

Kursmål För godkänt               Halvtidsbed. 
ska studenten              Slutbed. 
 

Studenten uppfyller      Halvtidbed. 
inte kriterierna               Slutbed.  
för godkänt 

Visa noggrannhet och 
omdöme i planering och 
genomförande av 
anestesiologisk vård och 
omvårdnad 
 
 
 

Studenten visar förmåga i att 
självständigt 
kunna planera, förbereda och 
genomföra anestesiologisk  
vård och omvårdnad till patienter 
ASA-klass I – II vid planerade ingrepp.  
(ex. anpassar vården efter patient. 
Kunskap om läkemedel, doser och dess 
effekt. Utvärderar givna läkemedel. 
Utför riskbedömningar, använder sig 
av relevanta bedömningsinstrument. 
Kan använda sig av 
luftvägshjälpmedel, hålla fri luftväg, 
sätta ner LMA/intubera, extubera. Har 
kunskap och handlingsberedskap för 
oväntade händelser.) 
 
Studenten kan även självständigt 
planera, förbereda, övervaka och ge 
sedering vid behandlingar/ingrepp i 
regional/lokal anestesi 
 
Studenten kan under handledning 
genomföra generell anestesi av 
patienter ASA-klass III – V vid både 
planerade och akuta ingrepp. 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller uppvisar 
brister i planerande och  
genomförandet av anestesiologisk 
vård och omvårdnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Ansvara för och hantera 
medicinteknisk utrustning 
med ett patientsäkert 
tillvägagångssätt 
 

Studenten kan självständigt hantera 
medicinskteknisk  
utrustning på ett korrekt och säkert  
sätt (Exempelvis: Daglig 
funktionskontroll av anestesiapparat, 
läckagetest, handhavande av 
sprutpumpar, handhavande av TOF, 
videolaryngoskop etc) 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att handha medicinteknisk 
utrustning på ett korrekt och säkert  
sätt 
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Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 

Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Ansvara för att 
systematiskt leda, planera, 
prioritera, fördela och 
samordna det 
anestesiologiska 
omvårdnadsarbetet i 
samverkan med andra 
yrkesgrupper 
 
 
 
 
 

Studenten visar förmåga att 
självständigt, tillsammans med 
handledare, anestesiolog samt  
övrig personal, kunna planera och 
prioritera arbetet med patienten i fokus 
(ex. när patienter ska hämtas, sövas, 
planera för smärtlindring och väckning 
av patient.)    
 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller uppvisar 
brister i att planera och prioritera  
det anestesiologiska  
omvårdnadsarbetet 
 
 
 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Visa självständighet i sin 
yrkesroll i samverkan med 
andra yrkesgrupper för en 
säker vård 
 

Studenten tar ansvar för och visar 
självständighet i den  
anestesiologiska omvårdnaden och 
leder omvårdnadsarbetet inom 
anestesisjukvården 
 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att leda omvårdnadsarbete 
inom anestesisjukvården 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Visa professionellt 
förhållningssätt och 
förmåga att kunna hantera 
komplexa situationer i 
samarbetet med patienter, 
närstående och andra 
yrkesgrupper 
 

Studenten visar förmåga i att 
självständigt  
kunna bemöta patient och i 
förekommande fall anhöriga på  
ett, för situationen, lämpligt och 
professionellt sätt. Anpassar sin 
kommunikation beroende på patient 
och situation (ex. barn, äldre, kognitiva 
funktionsnedsättningar etc.) 
 
Studenten ansvarar självständigt för 
patientens säkerhet och trygghet i 
samband med anestesi. Studenten kan 
identifiera och förebygga risker för 
komplikationer perioperativt. 
 
Studenten visar förmåga i att 
självständigt kunna bemöta och 
kommunicera med andra yrkesgrupper 
på ett professionellt sätt. 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i bemötandet av  
patient, närstående eller 
övrig personal 
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Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Säkerställa 
informationsöverföring 
inom vårdteamet och till 
andra yrkesgrupper utifrån 
säker 
kommunikationsöverföring 
 
 

Studenten visar förmåga att 
självständigt kunna kommunicera  
och rapportera på ett strukturerat  
sätt både mellan olika yrkeskategorier 
på operationssalen men även vid 
överrapportering. (exempelvis utefter 
SBAR, användandet av checklista för 
säker kirurgi, kommunikation och 
samarbete med handledare och annan 
personal) 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att kommunicera på ett 
strukturerat sätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Tillämpa relevanta lagar 
och författningar, samt 
lokala riktlinjer 
 

Studenten har en medvetenhet om 
vilka lagar och rutiner som ligger  
till grund för den anestesiologiska 
vården samt visar kunskap i hur detta 
ska tillämpas (ex. läsa på och följa 
lokala rutiner). 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att tillämpa de lagar, 
författningar och lokala riktlinjer 
som finns 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Kritiskt reflektera över 
befintliga rutiner och 
metoder och verka för 
anestesiologisk omvårdnad 
i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet 
 
 
 
 
 

Studenten visar kunskap och kan 
argumentera för hur befintliga  
rutiner eller metoder  
överrensstämmer eller strider mot 
vetenskap och beprövad erfarenhet 
med väl underbyggda argument. 
 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att kritiskt kunna reflektera 
över befintliga rutioner eller  
metoder gentemot vetenskap och 
beprövad erfarenhet 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Visa självkännedom och 
empatisk förmåga 
 
 

Studenten visar självkännedom  
och har en empatisk förmåga.  
Studenten uppvisar en etisk 
medvetenhet och kan reflektera över 
detta.  

Studenten kan inte eller uppvisar 
brister i självkännedom eller  
empatisk förmåga 
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Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Ta ansvar i sin egen 
professionella utveckling 
genom identifiera och 
värdera egna behov av 
ytterligare kunskap för att 
fortlöpande kunna utveckla 
sin kompetens 
 

Studenten kan själv identifiera  
egna behov av ytterligare 
kunskap för att utveckla sin 
egen kompetens 
 
 
Studenten kan förklara vad, hur och 
varför 
 

Studenten kan inte eller upvisar 
brister i att ta ansvar för sin 
egna professionella utveckling 
 
 
 
Studenten kan inte förklara vad, hur 
och varför 

Signering av närvarande personer havtidsbedömning ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
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? 
 
Ja  
 
Nej b 
 
Observera att en skriftlig handlingsplan ska upprättas och undertecknas av alla vid risk för 
underkänt 
 
Närvarande personer vid halvtidsbedömning: 
 
Namn, student: _________________________________________ 
 
Namn, handledare:_______________________________________ 
 
Namn: AKA/LTU-representant:_____________________________ 
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Slutbedömning 
 
Datum:____________    Frånvaro ______ dagar 
 
 
Eventuella övriga kommentarer:_______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Studentens namnteckning 
 
 
 
____________________________   _____________________ 
Handledares namnteckning   AKA/LTU-representant 
   namnteckning  
 
 
 
_____________________________   _____________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
 
    
 
 
 
 


