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Institutionen för hälsa, lärande och teknik 
 

BeVut 

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning 

 

Kurskod: O7083H 

Kurs: Omvårdnad: Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU 7,5 Hp 
 

 

Studentens namn: ___________________________________________________________ 

 
Studentens personnummer: ___________________________________________________ 

 
Handledare/ansvarig: ________________________________________________________ 

 
Verksamhet: _______________________________________________________________ 

 

Planering  

Datum för målformuleringssamtal: _______________________________ 

Datum för halvtidsbedömning: __________________________________ 

Datum för slutbedömning: ______________________________________ 

 
I programmet för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Luleå tekniska 
universitet examineras kursmål i VFU enligt 2-gradig betygsskala, Godkänd eller Underkänd. 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 
slutbedömningen. 
 
Delarna får ej separeras från varandra. Dokumentet fylls i med bläck av handledare och student i 
samråd med adjungerad klinisk adjunkt (AKA) eller universitetsadjunkt/lektor. Studenten ansvarar för 
ifyllt formulär. Kopia vidarebefordras till kursansvarig.  
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 

Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna 

Kursmål För godkänt ska studenten 
kunna: 

O Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 

O 
X X 

1. Självständigt identifiera 
komplexa omvårdnadsbehov 
inom hemsjukvård, för att 
lindra lidande, förebygga 
komplikationer och främja 
hälsa ur ett jämställdhets-, 
jämlikhets- och kulturellt 
perspektiv 
 

-självständigt identifiera 
komplexa omvårdnadsbehov i 
hemsjukvård, för att lindra 
lidande och förebygga 
komplikationer och främja 
hälsa 
-kritiskt reflektera över 
jämställdhets/jämlikhets/kultu
rella aspekter med utgång från 
ett vårdmöte i hemsjukvård 
-beskriva etisk 
svårighet/dilemma som 
förekom i ovanstående möte 

 -visar otillräcklig förmåga att 
självständigt identifiera 
komplexa omvårdnadsbehov 
-brister i att tillämpa kunskap 
om hur lidande kan lindras 
och hälsa främjas 
-visar otillräcklig kunskap och 
förmåga att reflektera över 
aspekter om 
jämställdhet/jämlikhet/ 
kultur/etiska aspekter i 
vårdmöten i hemsjukvård 
   

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Självständigt planera, 
genomföra och utvärdera 
komplexa 
omvårdnadssituationer inom 
hemsjukvård  

-självständigt planera, 
genomföra och utvärdera 
komplexa 
omvårdnadssituationer i 
hemsjukvård 
-förklara svårigheter som 
uppkom. 
- jämföra relevant och aktuell 
forskning med kliniskt 
utförande i en förekommen 
vårdsituation 

 Brister i att: 
-självständigt identifiera 
/motivera patienters behov vid 
telefonrådgivning /fysiska 
möten 
-förklara svårigheter som 
uppkom 
-brister i att kunna jämföra 
forskningsresultat med en 
utvald klinisk intervention 

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Diagnostisera medicinska 
behov och förskriva läkemedel 
enligt gällande författningar   

-identifiera/föreslå medicinska 
åtgärder alt behov av 
hjälpmedel enligt gällande 
styrdokument 
-beskriva evidens för 
föreslagen åtgärd 
-argumentera för viktiga 
aspekter vid förskrivning av 
läkemedel/hjälpmedel 
 

 Brister i att: 
-identifiera och föreslå 
omvårds/medicinska åtgärder, 
samt förklara skillnader mellan 
omvårdnads- och  medicinska 
åtgärder 
-hänvisa till vetenskaplig kunskap 
-argumentera för viktiga aspekter 
vid förskrivning av 
läkemedel/hjälpmedel 

 
  
  

 
Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 
 
Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 
 
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna: 
 

Kursmål   
  

För godkänt ska studenten 
kunna: 

O Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 

O 
X X 

4. Leda och organisera 
omvårdnad inom hemsjukvård 
 
 
 

-värdera och motivera vikten av 
som distriktssköterska i 
hemsjukvården kunna leda och 
organisera vård och omvårdnad 
för patientens och dennes 
närståendes bästa. 
-beskriva/ge exempel 
genomförandet av delegering 
enligt gällande lagar och 
författningar 

 -visar otillräcklig förmåga att 
motivera vikten av att som 
distriktssköterska leda och 
organisera vård och 
omvårdnad 
-brister i att beskriva 
genomförandet av delegering 
enligt gällande lagar och 
författningar 

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Samverka med andra 
professioner 

 -beskriva och förklara 
betydelsen av samverkan med 
andra yrkeskompetenser 
/enheter  
-värdera och motivera 
svårigheter vid samverkan 
med andra 
yrkeskompetenser/enheter 

 -saknar insikt och förståelse för 
samverkan med andra 
professioner/teamets betydelse 
-brister i att kunna förklara 
betydelsen av samverkan och 
svårigheter som kan förekomma i 
samverkan med andra 
yrkeskompetenser/enheter 

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

  

6. Dokumentera vård och 
omvårdnad  

-självständigt dokumentera vård 
och omvårdnad enligt gällande 
lagar och författningar 
-använda ett välformulerat och 
korrekt språk 

 -uttrycker sig oklart och/eller 
språkligt felaktigt 
-underlåter att dokumentera viktig 
fakta 
-använder talspråk och/eller icke 
vedertagna termer/ förkortningar 

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Signering av närvarande personer halvtidsbedömning 
 
Signering av närvarande personer slutbedömning 
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Halvtidsbedömning = O, Slutbedömning = X 
 
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna: 
 

Kursmål  För godkänt ska 
studenten kunna 

O Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 

O 
X X 

7. Tillämpa relevanta lagar och 
författningar 
 

-ge exempel på två 
lagar/författningar som är 
relevanta för din VFU placering, 
samt motivera dess betydelse i 
hemsjukvård  

 -brister i att förklara och 
motivera tillämpning av valda 
lagar/ författningar   

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
8 Visa självkännedom och 
empatisk förmåga 
 

-beskriva och förklara egna 
styrkor och utvecklings-områden 
i förhållande yrkesutövande som 
distriktssköterska på hälsocentral 
-visa empatisk förmåga som 
skapar förtroende, tillit och 
trygghet i relationen med 
patient/närstående 

 Brister i att: 
-beskriva och förklara egna 
styrkor och utvecklings-områden 
inför kommande yrkesroll som 
distrikts-sköterska 
-visa empatisk förmåga för att 
skapa förtroende, tillit och 
trygghet i relationen med 
patient/närstående 

 
  
  

Kommentar  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
9. Identifiera behov av ytterligare 
kunskap för att fortlöpande kunna 
utveckla sin kompetens 
 

-reflektera över 
utvecklingsområden i din 
kommande yrkesroll. 
-redogöra för hur den egna  
kompetensen och 
självständigheten inom 
kommande yrkesroll kan 
utvecklas mer 

 Brister i att: 
-redogöra för sina egna 
utvecklingsområden i kommande 
yrkesroll 
-redogöra hur sin egen 
kompetens/självständighet inom 
kommande yrkesroll kan 
utvecklas mer 

 
  
  

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 kursmålen? 

Ja  

Nej  

 
- En skriftlig handlingsplan skall upprättas och undertecknas av student, handledare och 

examinerande lärare vid risk för betyget Underkänd 
 

Närvarande personer vid halvtidsbedömningen 

Namn Student _____________________________________________ 

Namn Handledare __________________________________________ 

Namn AKA/universitetsadjunkt/lektor ________________________ 
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Slutbedömning 
 

- Samtliga kursmål ska vara uppnådda vid slutbedömningen för att studenten ska uppnå betyget 
Godkänd på kursen.  

 
 
Datum:     

Frånvaro:       dagar 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Datum _________________ 
 
 
______________________________________ 
Students namnteckning 
 
 
Datum _________________   Datum ________________________ 
 
 
_______________________________________ ______________________________ 
Handledarens namnteckning   AKA /universitetslektor 

   namnteckning 
 
_______________________________________ ______________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande  
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