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Institutionen för hälsa, lärande och teknik 

BeVut 

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning 

Kurskod: O7081H 

Kurs: Omvårdnad: Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU 7,5 Hp 

Studentens namn: ___________________________________________________________ 

Studentens personnummer: ___________________________________________________ 

Handledare/ansvarig: ________________________________________________________ 

Verksamhet: _______________________________________________________________ 

Planering  

Datum för målformuleringssamtal: _______________________________ 

Datum för halvtids-bedömning: _________________________________ 

Datum för slutbedömning: _____________________________________ 

I programmet för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå 

tekniska universitet examineras kursmål i VFU enligt 2-gradig betygsskala, G eller U. BeVut 

är utformat efter kursmål. För varje kursmål finns kriterier angivna för hur målen ska uppnås. 

Målen diskuteras vid halvtid då ett formativt samtal görs för att stimulera fortsatt utveckling 

som bedöms vid slutbedömning. 

Delarna får ej separeras från varandra. Dokumentet fylls i med bläck av handledare och student 

i samråd med adjungerad klinisk adjunkt (AKA) eller universitetslektor. Studenten ansvarar för 

ifyllt formulär. Kopia vidarebefordras till kursansvarig.  
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 

Kursmål För godkänt ska 

studenten 

O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 
O 

X X 

1. Förebygga ohälsa samt 

förstärka och bibehålla hälsa 

hos barn/ungdom och dennes 

familj 

 

Tillämpa kunskap om hur 

ohälsa förebyggs hos barn 

och familjer 

Tillämpa kunskap om hur 

hälsa förstärks och 

bibehålls hos barn och 

familjer 

 Brister i att tillämpa 

kunskap om hur ohälsa 

förebyggs hos barn och 

familjer 

Brister i att tillämpa 

kunskap om hur hälsa 

förstärks och bibehålls hos 

barn och familjer 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
2. Föreslå, motivera och 

redogöra för lämpliga 

omvårdnads-interventioner och 

medicinskt indicerade åtgärder 

utifrån ett evidensbaserat 

arbetssätt 

Använda ett evidensbaserat 

arbetssätt för att föreslå, 

motivera och redogöra för 

lämpliga omvårdnads-

interventioner och medicinskt 

indicerade åtgärder 

 Brister i att använda ett 

evidensbaserat arbetssätt för 

att föreslå, motivera och 

redogöra för lämpliga 

omvårdnadsinterventioner och 

medicinskt indicerade åtgärder 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Värdera, planera, genomföra 

och utvärdera åtgärder för att 

främja hälsa och förebygga 

ohälsa ur ett jämställdhets- , 

jämlikhets- och kulturellt 

perspektiv 

Reflektera över och integrera 

jämställdhets-, jämlikhets- och 

kulturellt perspektiv i 

värdering, planering, 

genomförande och 

utvärdering av åtgärder för att 

främja hälsa och förebygga 

ohälsa 

 Brister i att reflektera över och 

integrera jämställdhets-, 

jämlikhets- och kulturellt 

perspektiv i värdering, 

planering, genomförande och 

utvärdering av åtgärder för att 

främja hälsa och förebygga 

ohälsa 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 

Kursmål För godkänt ska 

studenten 

O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 
O 

X X 

4. Stödja föräldraskapet 

 

 

 

 

Självständigt identifiera 

behov av stöd i 

föräldraskapet och planera 

och genomföra 

omvårdnadsinterventioner  

 Brister i att självständigt 

identifiera behov av stöd i 

föräldraskapet och planera 

och genomföra 

omvårdnadsinterventioner 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
5. Motivera och stödja amning 

och goda matvanor 

Genomföra amnings-

observationer med stöd av 

protokoll  

Förebygga och identifiera 

orsaker till 

amningsproblem och 

därefter ge amningsstöd 

Informera och ge 

kostrådgivning till föräldrar 

med barn i olika åldrar  

 

 Brister i att genomföra 

amningsobservationer med 

stöd av protokoll  

Brister i att förebygga och 

identifiera orsaker till 

amningsproblem och att ge 

amningsstöd 

Brister i att informera och 

ge kostrådgivning till 

föräldrar med barn i olika 

åldrar 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
6. Analysera och värdera 

barnets psykomotoriska 

utveckling samt syn, hörsel och 

tillväxt 

 

Analysera och värdera barnets 

psykomotoriska utveckling 

samt syn, hörsel och tillväxt  

Utföra psykomotoriska 

utvecklings- och tillväxt 

kontroller, samt synprövning 

av barn 

 Brister i att analysera och 

värdera barnets 

psykomotoriska utveckling, 

syn, hörsel och tillväxt 

Brister i att utföra 

psykomotoriska utvecklings- 

och tillväxt kontroller, samt 

synprövning av barn 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 

Kursmål  För godkänt ska 
studenten 

O Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 

O 

X X 

7. Dokumentera vård och 

omvårdnad 

 

Självständigt dokumentera 

vård och omvårdnad enligt 

gällande lagar och 

författningar 

Kunna dokumentera i 

barnhälsovårdsjournal  

Använda ett välformulerat och 

korrekt språk 

 Brister i dokumentation av 

vård och omvårdnad enligt 

gällande lagar och 

författningar 

Brister i att dokumentera i 

barnhälsovårdsjournal 

Brister i att dokumentera med 

ett välformulerat och korrekt 

språk 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
8. Visa självkännedom och 

empatisk förmåga 

 

Beskriva egna styrkor och 

utvecklingsområden i 

förhållande till vård och 

omvårdnad inom 

barnhälsovård 

Visa empatisk förmåga som 

skapar förtroende, tillit och 

trygghet i relationen med 

barnet och familjen 

 Brister i att beskriva egna 

styrkor och utvecklings-

områden i förhållande till vård 

och omvårdnad inom 

barnhälsovård  

Brister i empatisk förmåga 

som påverkar förutsättningar 

att skapa förtroende, tillit och 

trygghet i relationen med 

barnet och familjen  

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
10. Identifiera behov av 

ytterligare kunskap för att 

fortlöpande kunna utveckla sin 

kompetens 

 

Självständigt ansvara för sitt 

eget lärande för att fortlöpande 

utveckla sina kunskaper 

 

 Brister i att ta ansvar för sitt 

eget lärande och därmed inte 

fortlöpande utveckla sina 

kunskaper 

 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Kursmål  För godkänt ska 

studenten 

O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 
O 

X X 

11. Identifiera komplexa 

situationer och kritiskt 

reflektera kring olika lösningar 

med etisk medvetenhet och ett 

vetenskapligt förhållningssätt 

 

 

Uppnå god förmåga att 

identifiera komplexa 

situationer och kritiskt 

reflektera kring olika lösningar 

med etisk medvetenhet och ett 

vetenskapligt förhållningssätt  

 Brister i förmågan att 

identifiera komplexa 

situationer och kritiskt 

reflektera kring olika lösningar 

med etisk medvetenhet och ett 

vetenskapligt förhållningssätt 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
12. Visa självständighet i sin 

yrkesroll i samverkan med 

andra yrkesgrupper för en säker 

vård 

 

Självständigt skapa goda 

relationer med andra 

yrkesgrupper för att gynna 

kommunikation och 

samverkan för barnet och 

familjens bästa 

 

 Brister i att självständigt 

skapa goda relationer med 

andra yrkesgrupper för att 

gynna kommunikation och 

samverkan för barnet och 

familjens bästa 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
13. Visa professionellt 

förhållningssätt och förmåga att 

kunna hantera komplexa 

situationer i samarbetet med 

barn, föräldrar och andra 

yrkesgrupper 

Förmåga att hantera komplexa 

situationer i samarbete med 

barn, föräldrar och andra 

yrkesgrupper med ett 

professionellt förhållningssätt 

 Brister i förmågan att hantera 

komplexa situationer i 

samarbetet med barn, föräldrar 

och andra yrkesgrupper med 

ett professionellt 

förhållningssätt 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 

 
Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 

Kursmål  För godkänt ska 

studenten 

O Studenten uppfyller inte 

kriterierna för godkänt 
O 

X X 

14. Tillämpa aktuella lagar och 

författningar 

Motivera tillämpning av 

förekommande lagar och 

författningar relevanta inom 

området barnhälsovård 

 

 Brister i att motivera 

tillämpning av lagar och 

författningar inom området 

barnhälsovård 

 

  

  

Kommentar  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
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? 

Ja  

Nej  

 

Observera att skriftlig handlingsplan skall upprättas och undertecknas av alla vid risk för 

underkänt. 

 

Närvarande personer vid halvtidsbedömningen 

Namn Student _____________________________________________ 

Namn Handledare __________________________________________ 

Namn AKA/universitetslektor ________________________ 
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Slutbedömning 
 

Datum:     

Frånvaro:         dagar 

 

 

Eventuella övriga kommentarer: 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Datum _________________ 

 

 

_______________________ 

Students namnteckning 

 

 

Datum _________________  Datum _________________ 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Handledarens namnteckning  AKA/universitetslektor 

   namnteckning 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


