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Bedömningsunderlaget är uppbyggt utifrån de kursmål som examineras under kursens VFU. Bedömningen syftar till att ge stöd för fortsatt utveckling och lärande av studentens yrkeskunnande inom
sjuksköterskans ansvarsområde. De övergripande kursmålen är konkretiserade med exempel på kunskaper, färdigheter och förmågor som värderas vid bedömningen. Såväl styrkor som svagheter bör
lyftas. Gör en markering i kolumnen för respektive måluppfyllelse som bedöms. Vid mittsamtalet markeras ett streck med bläckpenna och vid slutbedömningen markeras ett kryss med bläckpenna.
Bedömningsunderlaget ligger till grund för studentens betyg som sätts av examinator vid högskolan. Efter avslutad VFU lämnar studenten bedömningsunderlaget till kursansvarig lärare. Då
bedömningsunderlag ej lämnats in senast en vecka efter VFU-periodens slut kommer betyget underkänt att registreras vid kursslut.
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Godkänd

Underkänd

Datum och signatur:

Efter avslutad kurs OM330G och BM339G ska studenten kunna:
Bristande
måluppfyllelse

1.
2.
3.

4.
5.

7.

Visa på kunskaper och färdigheter angående läkemedelshantering samt läkemedelslagstiftning

8.

Tillämpa gällande lagar och författningar i förhållande till professionen

9.

Dokumentera omvårdnadsprocessen korrekt enligt lagar och riktlinjer i patientnära vård.
Studenten skall under handledning genomföra ankomstsamtal lägga upp en vårdplan samt
utvärdera vården. Studenten skall kunna kommunicera och rapportera på ett patientsäkert sätt.
Reflektera över vård och omvårdnad i relation till ett etiskt patientperspektiv

12.

Mycket god
måluppfyllelse

Visa förståelse för patienters skiftande behov av information och kunskap vid ohälsa och sjukdom
vilket innebär att i mötet kunna anpassa informationen efter patientens behov. Detta genom att
t.ex. fråga vad patienten har för erfarenheter av sjukdom och ohälsa sedan tidigare och utgå ifrån
det och anpassa informationen.
Utföra omvårdnad på ett etiskt medvetet och lyhört sätt

6.

11.

God
måluppfyllelse

Visa förståelse för vad det kan innebära att drabbas av och leva med ohälsa och sjukdom ur ett
patientperspektiv
Identifiera behov av omvårdnad vid olika tillstånd av ohälsa och sjukdom

Redogöra för patofysiologi och koppla samman patienters symtom vid olika typer av
sjukdomstillstånd samt förstå dess behandling.
Visa på kunskaper och färdigheter i vårdtekniska moment, samt utföra på ett patientsäkert sätt.

10.

Måluppfyllelse

Reflektera över och redogöra för den egna betydelsen i mötet med patient, vårdteam och/eller
närstående
Visa och ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt
deltagande och patientsäkert handlande i vårdarbete

Kommentarer:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Stöd för bedömning av uppvisade kunskaper under VFU
i kurserna OM330G och BM339G
I verksamhetsförlagd utbildning görs en bedömning av studentens yrkeskunnande.
Bedömningen lämnas av handledande sjuksköterska i vårdverksamheten på ett
bedömningsunderlag. Bedömningsunderlaget är utformat utifrån kursmål i kurserna
OM330G och BM339G. Bedömningen utgör tillsammans med en studieuppgift
underlag för det betyg som sedan sätts av examinator vid högskolan. För betyg
Godkänt på kursmoment ställs krav på att lärandemålen har uppnåtts utifrån de krav
som kan ställas på en student under andra året i sjuksköterskeutbildningen.
Måluppfyllelse innebär att under handledning och med viss självständighet kunna
genomföra nedanstående punktade i sjuksköterskans arbete. God till mycket god
måluppfyllelse innebär att studenten uppvisar högre grad av självständighet och
initiativförmåga i sjuksköterskans arbete. Underkänt betyg ges då student efter
avslutad VFU fortfarande uppvisar bristande förmåga i de kunskaper som anges i
lärandemålen.

-

-

-

-

-

Kunskaper som bedöms för god eller starkt utvecklad förmåga är:
-

-

sida 3

Att kunna beskriva och i mötet med patient visa förståelse för patientens
upplevelse av att drabbas av och leva med sjukdom och ohälsa.
Att kunna beskriva och visa förståelse för att patienter med samma sjukdom
har olika behov av information och kunskap, vilket innebär att i mötet kunna
anpassa informationen efter patientens behov. Detta genom att t.ex. fråga
vad patienten har för erfarenheter av sjukdom och ohälsa sedan tidigare och
utgå ifrån det anpassa informationen.
Studenten skall kunna identifiera patienters behov av omvårdnad, dvs. att
utifrån samtal med och observation av patientens tillstånd förstå patientens
behov av vård. Exempelvis kunna identifiera om patienten upplever smärta,
har behov av extra nutrition eller samtalsstöd etc.

-

-

-

Studenten skall på ett etiskt medvetet och lyhört sätt kunna utföra
omvårdnadshandlingar till patienten. Exempelvis hjälpa patienter med
skiftande behov av personlig hygien, förflyttning, samtala om hur patienten
skall förbättra den fysiska aktiviteten eller upprätthålla en fungerande
tarmfunktion.
Studenten skall under handledning träna på och på ett säkert sätt utföra
vårdtekniska moment, exempelvis kunna ge syrgas och följa upp effekterna,
ta venprov. Studenten skall arbeta aseptiskt.
Studenten skall under handledning tränas i och med ökad självständighet
kunna dokumentera omvårdnaden enligt gällande riktlinjer och
lagstiftning. Studenten skall kunna genomföra ankomstsamtal och under
handledning lägga upp en vårdplan samt utvärdera vården.
I samtal med handledare kunna reflektera över och redogöra för den egna
betydelsen i mötet med patient, vårdteam och/eller närstående samt föra en
diskussion utifrån ett etiska patientperspektiv.
Studenten skall kunna relatera patientens symtom till patofysiologin,
exempelvis kunna relatera olika blodprovssvar till sjukdomstillstånd. För god
förmåga krävs att studenten är intresserad av och för diskussioner med
vårdpersonal över patientens symtom.
Studenten skall under kursen ha utvecklat kunskaper och färdigheter i
vårdtekniska moment som före VFU har tränats i kliniskt träningscenter,
samt utföra dessa på ett säkert sätt.
Studenten ska under handledning kunna administrera läkemedel samt
ge patienten information gällande läkemedels effekter och
biverkningar. Informationen skall ges utifrån patientens behov och
förutsättningar.
Studenten skall kunna tillämpa gällande lagar och författningar och
läkemedels lagstiftningar, t.ex. vid delning av mediciner.
Visa ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen
genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande i vårdarbete.
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