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Institutionen för hälsovetenskap 
 

 
BeVut 

 
Manual bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning 

 
 
I specialistutbildningarna för sjuksköterskor 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 (se 

exempel i bilaga 1). 

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 verksamhet där det finns adjungerad klinisk adjunkt (AKA) deltar även 

AKA. Lärare från lärosätet deltar via länk/telefon vid utvecklingssamtal/mittbedömning 

samt slutbedömningssamtal. Studenten ansvarar för ifyllt formulär. Efter 

slutbedömning vidarebefordras kopia på dokumentet till Kursansvarig lärare. 

 
Målformuleringssamtal 
Vid målformuleringssamtalet deltar student, handledare, samt i verksamhet där det 

finns adjungerande klinisk adjunkt (AKA) deltar även han/hon. Tid för samtalet ska 

planeras i förväg, beräkna 30-60 minuter. Underlag för samtalet är studentens i förväg 

ifyllda ”studieplan” samt de studieuppgifter som ingår att utföra på VFU platsen. 

Samtalet ska ge en planering för hur studenten ska nå sina mål under aktuell VFU. 
 
 
Halvtidsbedömning 
Vid halvtidsbedömning deltar student, handledare, samt i verksamhet där det finns 

adjungerande klinisk adjunkt (AKA) deltar även han/hon. Tid för samtalet ska 

planeras i förväg, beräkna 60-90 minuter. Studenten förbereder sig 
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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. 

Underlagen blir utgångspunkt för samtalet som ska utmynna i vad som fungerat bra 

och vad studenten bör träna mer på. Det är viktigt att även sidan 4 i BeVut fylls i. Det 

är viktigt att det tydligt framgår vilka styrkor och eventuella svagheter studenten har, 

att det framgår hur studenten uppnått målen för respektive bedömningsfaktor. 

 
Slutbedömning 
Vid slutbedömning deltar student, handledare, lärare från lärosätet samt i verksamhet 

där det finns adjungerande kliniks adjunkt (AKA) deltar även han/hon. Tid för samtalet 

ska planeras i förväg, beräkna 60 minuter. Studenten förbereder sig genom att skriva 

ned exempel på situationer relaterade till varje bedömningsfaktor i BeVut. 

Handledaren hämtar även in synpunkter från kollegor som också handlett studenten. 
 
Som utgångspunkt för slutbedömnings samtalet används halvtidsbedömningen. Det 

är viktigt att studenten även vid detta tillfälle får veta sina styrkor och svagheter, hur 

målen uppnåtts för respektive bedömningsfaktor. Det är viktigt att sista sidan i BeVut 

ifylls. Slutbedömningssamtalet utgör underlag för betyg som studenten får vid slutet 

av kursen. 
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Exempel 

Bilaga 1 

 
 

Mittbedömning = O, Slutbedömning = X 
 

Kursmål För godkänt ska 
studenten 

O Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 
Uppvisar bristande förmåga 
att: 

O 
X X 

- Räkna, bereda, 
administrera och hantera 
läkemedel korrekt och i 
relation till gällande 
författningar och 

1. Visa noggrannhet vid 
identifiering av patient och 

X -visa noggrannhet vid identifiering 
av patient och kontroll av 

O 
  

kontroll av ordination 
 
2. Visa noggrannhet och 
säkerhet vid beredning och 
administrering av läkemedel 
enligt gällande riktlinjer och 
föreskrifter 

 ordination 
 
-visa noggrannhet och säkerhet 
vid beredning och administrering 
av läkemedel enligt gällande 
riktlinjer och föreskrifter 

 3. Beräkna rimligheten i 
ordinerad dos samt tillämpa 
gällande föreskrifter och 
författningar 

-beräkna rimligheten i ordinerad 
dos samt tillämpa gällande 
föreskrifter och författningar 

 
Vid halvtidsbedömning (O) har studenten inte godkänt på kursens mål 
Vid slutbedömning (X) har studenten godkänt på alla punkter 
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