
 

 

 
 

BeVut I 

Bedömningsformulär för kurs: Ambulanssjukvård, verksamhetsförlagd 

utbildning I, Kurskod: O7084H 

Studentens namn:    
 

Handledare/ansvarig:    
 

Ambulansstation:    
 
 

BeVut är ett målrelaterat bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning och är 
utformat efter kursens övergripande mål. Kursens övergripande mål är nedbrutna och 
specificerade i lärandemål. Lärandemålen speglar de kunskaper och förmågor du behöver 
utveckla för att uppnå kursens mål. 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: 
 

 Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande gällande omvårdnad och 
medicinskt indicerade åtgärder i en prehospital kontext 

 Under handledning utföra omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder i en prehospital 
kontext 

 Tillämpa rutiner för att upprätthålla en säker och hållbar vård i samband med omvårdnad, 
medicinsk indicerade åtgärder och hantering av medicinteknisk utrustning samt 
kommunikationsutrustning i en prehospital kontext 

 Tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer 
 Visa på ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående och personal  
 Säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra instanser inom den 

prehospitala vårdkedjan 
 Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens för att 

bedriva en säker vård 
 
 
Detta dokument är vägledande för slutgiltig betygsbedömning. Enligt upphovsmannarätten tillhörande sektion 
för omvårdnad Karolinska Institutet (Hägg & Ulfvarson, 2008). Reviderad och utvecklad mot Luleå Tekniska 
universitets kursmål; ambulanssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning I av Helena Nord Ljungquist och Ulrica 
Strömbäck, 2022-10-07. 



 
 

 

Halvtidsbedömning = O, slutbedömning = X  
Handledaren signerar vid respektive lärandemål och kolumn. 

Lärandemål 
 
För godkänt ska studenten 
 

Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 

1. Bedömning/signum O  X  O  X  

 
Under handledning visa på 
noggrannhet och omdöme 
att planera omvårdnad och 
medicinskt indicerade 
åtgärder vid ett 
omhändertagande av patient 
i prehospital kontext. 

 
Under handledning visa på 
noggrannhet och omdöme under 
planering av omvårdnad och 
medicinskt indicerade åtgärder.  
Vilket innefattar att ställa 
relevanta frågor till patienten om 
dess symtom/sjukdomshistoria/ 
händelse. Vid osäkerhet ställer 
studenten frågor till handledare 
och reflekterar.  
 
 

 
Studenten kan inte eller  
uppvisar brister i att under 
handledning kunna planera 
omvårdnad och medicinskt 
indicerade åtgärder. 
Studenten ställer inte relevanta 
frågor till patienten om dess 
symtom/ sjukdomshistoria/händelse.  
Vid osäkerhet ställer inte studenten 
frågor till handledare och/eller 
reflekterar. 
 

2. Bedömning/signum O  X  O  X  

 
Under handledning visa på 
noggrannhet och omdöme i 
att utföra omvårdnad och 
medicinskt indicerade 
åtgärder vid ett 
omhändertagande av patient 
i en prehospital kontext. 

 
Under handledning utföra 
omvårdnad och medicinskt 
indicerade åtgärder vid ett 
omhändertagande av patient med 
noggrannhet och omdöme. Vid 
osäkerhet ställer studenten frågor 
till handledaren och reflekterar 
över sitt handlande.  
 
 
 

 
Studenten kan inte eller uppvisar 
brister i att under handledning utföra 
omvårdnad och medicinskt 
indicerade åtgärder vid ett 
omhändertagande av patient med 
noggrannhet och omdöme. Vid 
osäkerhet ställer inte studenten 
frågor till handledaren och/eller 
reflekterar över sitt handlande. 

3. Bedömning/signum O  X  O  X  

Under handledning tillämpa 
rutiner för att upprätthålla 
en säker och hållbar vård i 
samband med omvårdnad 
och medicinsk indicerade 
åtgärder i en prehospital 
kontext. 

 
Under handledning tillämpa 
rutiner för att upprätthålla en 
säker och hållbar vård i samband 
med omvårdnad och medicinsk 
indicerade åtgärder,  
exempelvis vid dokumentation.  
 
 

 
Studenten kan inte eller uppvisar 
brister i att under handledning 
tillämpa rutiner för att upprätthålla 
en säker och hållbar vård i samband 
med omvårdnad och medicinsk 
indicerade åtgärder, exempelvis vid 
dokumentation. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Halvtidsbedömning = O, slutbedömning = X.  
Handledaren signerar vid respektive lärandemål och kolumn. 

Lärandemål 
 
För godkänt ska studenten 
 

Studenten uppfyller inte 
kriterierna för godkänt 

4a. Bedömning/signum O  X  O  X  

 
Under handledning  
tillämpa rutiner för att 
upprätthålla en säker och 
hållbar vård i samband med 
hantering av medicinteknisk 
utrustning enligt lagar, 
författningar och lokala rutiner 
i en prehospital kontext. 
 
 

 
Under handledning hantera 
medicinskteknisk utrustning på 
ett säkert sätt enligt lagar, 
författningar och lokala rutiner. 
Tar ett eget ansvar 
för att söka efter kunskap. 
 
 

 
Studenten kan inte eller  
uppvisar brister i att under 
handledning hantera 
medicinskteknisk utrustning 
på ett säkert sätt enligt lagar, 
författningar och lokala rutiner. 
Studenten tar inte eget ansvar 
för att söka efter kunskap.  

4b. Bedömning/signum O  X  O  X  

 
Under handledning  
tillämpa kommunikations-
utrustning enligt lagar, 
författningar och lokala rutiner 
i en prehospital kontext. 
 

 
Under handledning hantera 
kommunikationsutrustning 
på ett säkert sätt. Tar ett eget 
ansvar för att söka efter 
kunskap. 

 
Studenten kan inte eller  
uppvisar brister i att under 
handledning hantera 
kommunikationsutrustning på 
ett säkert sätt. Studenten tar 
inte eget ansvar för att söka 
efter kunskap. 
 

5. Bedömning/signum O  X  O  X  
 
 
6 

 
Utveckla förmåga att 
med ett professionellt 
förhållningssätt, samarbeta  
och kommunicera i vårdteam 
såväl internt som externt, 
exempelvis till andra instanser 
inom den prehospitala vårdkedjan. 

 
Visa förmåga att med ett 
professionellt förhållningssätt, 
samarbeta och kommunicera i 
ett vårdteam såväl internt som 
externt, exempelvis till andra 
instanser inom den prehospitala 
vårdkedjan.  
 

 
Studenten kan inte eller har 
bristande förmåga med ett 
professionellt förhållningssätt, 
samarbeta och kommunicera i  
ett vårdteam såväl internt som 
externt, exempelvis till andra 
instanser inom den prehospitala 
vårdkedjan. 

 6. Bedömning/signum O  X  O  X  

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

 
Visa förmåga till 
självkännedom genom att 
bedöma egna styrkor och 
svagheter relaterat till det egna 
lärandet och vilken ny kunskap 
som behöver utvecklas. 

 
Studenten visar inte förmåga 
till självkännedom och kan inte 
bedöma egna styrkor och 
svagheter relaterat det egna 
lärandet och vilken ny kunskap 
som behöver utvecklas. 



 
 

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    Signera:                               
 

Namn: AKA/LTU-representant    

Ja 

Nej 



 

 

 

Slutbedömning 
 

Datum:   Frånvaro:  dagar 
 
 
 

Eventuella övriga kommentarer: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Datum 

 
 
 

Students namnteckning 
 
 

Datum Datum 
 
 
 

Handledarens namnteckning AKA/LTU-representants namnteckning 
 
 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 


