
VFU-information kurs O0093H 

Hej! 

Du får det här brevet för att det finns studenter från sjuksköterskeutbildningen termin 2, 

Luleå tekniska universitet som önskar göra VFU i din verksamhet. Här kommer 

information från VFU-ansvarig lärare i denna kurs. 

Kursen som VFU:n ingår i har namnet Hälsofrämjande Vård och omvårdnad och har fokus på 

olika delar av sjuksköterskeyrket, såsom exempelvis kommunikation, läkemedelshantering, 

dokumentation, omvårdnadsprocessen och hos er förekommande omvårdnadstekniska 

moment (provtagning, subkutana/intramuskulära injektioner, 

sårbehandling/kompressionslindning samt kateterisering av urinblåsa) 

VFU:n är fem veckor lång, men studenterna är under denna tid (vecka 39-43) i två olika 

verksamheter/perioder (2.5 veckor i primärvård och 2.5 veckor på specialistmottagning, 

särskilt boende för äldre eller hemsjukvård). I slutet av första perioden genomförs en 

mittbedömning utifrån kursmål/bedömningsformulär, med fokus på hur det hittills har gått 

för studenten; vilka styrkor och vilka förbättringsområden som kunnat identifieras utifrån 

målen med VFU. Denna bedömning sedan blir utgångspunkt under sista 2.5 veckorna. I 

slutet av den andra perioden genomförs en slutbedömning. 

Studenterna ska göra minst 36 timmar/vecka VFU-tid och i möjligaste mån följa sin 

handledares schema under denna tid. 

Bedömningssamtalen sker i tvåpartssamtal, dvs mellan student och handledare. Vid behov 

(om det finns risk för underkännande) kan VFU-ansvarig lärare delta via länk (exempelvis via 

Zoom, Skype, Teams eller liknande). 

Kursmålen som är aktuella under denna VFU (kurs O0093H, HT2021): 

 Förklara och tillämpa journalföring på ett patientsäkert sätt enligt sjuksköterskans ansvarsområde

 Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete

 Tillämpa förekommande omvårdnadstekniker på ett patientsäkert sätt

 Redogöra för (i verksamheten) vanligt förekommande läkemedelsgrupper och dess effekter och
biverkningar

 Hantera och administrera läkemedel på ett patientsäkert sätt

 Tillämpa evidensbaserad kunskap vad gäller promotion, prevention och diagnostik inom sjuksköterskans 
ansvarsområde

 Genomföra möten med patient som tillvaratar och stärker hens resurser, främjar personcentrerad vård, samt 
stödjer patientens hälsa och förmågor

 Informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik och behandling

 Utifrån omvårdnadsprocessen identifiera resurser/behov, samt planera, genomföra och utvärdera 
preventiva/hälsofrämjande omvårdnadshandlingar

 Visa ett gott etiskt förhållningssätt i mötet med patient/vårdtagare och närstående med beaktande av 
intersektionella perspektiv och mänskliga rättigheter

 Visa hänsyn till mänskliga rättigheter som empati, hänsyn till autonomi, integritet och värdighet i mötet med 
patient/vårdtagare

 Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens



Några veckor innan kursens start kommer också mer detaljerad information (exempelvis 

aktuell studiehandledning, bedömningsformulär1, strukturerade aktiviteter2 m.m. finnas 

tillgänglig på den webbaserade Handledarsidan: 

https://www.ltu.se/student/Studera/Praktik-och-VFU/Vardutbildningar/Information-till- 

handledare/Sjukskoterska-Information-till-handledare-1.167474 

Om du har frågor om VFU:n i övrigt, kontakta gärna mig som VFU-ansvarig lärare, 

kontaktuppgifter se nedan: 

Sara Lind 

Sara.lind@ltu.se 

0920-492915 

Hör gärna av dig! 

Mvh 

Sara 

1. På LTU använder vi oss av bedömningsformuläret BeVut, där studenter bedöms utifrån specifika kursmål

2. Strukturerade aktiviteter är uppgifter som kan vara patientrelaterade eller teoretiska, som utgår från

sjuksköterskans verksamhetsområde och innehåller både uppgifter och reflekterande förberedelser och frågor.

Dessa är ett stöd för studenternas lärande, är inte obligatoriska och ska inte heller rättas.
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