Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan I
focus bedriver sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och
Samhälle.
Målsättningen med PRO-CARE är att underlätta arbetet med patientsäkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken som används syftar till att
förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning och
samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt
under den Verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har producerats. Studierna
går under benämningen ”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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Sammanfattning
Titel: Utveckling av betygskriterier till faktorer i
bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning samt att
erhålla en samsyn i tolkningen av innehållet i
bedömningsfaktorerna
Bakgrund: Ett nivåspecifikt bedömningsunderlag är framtaget vid
sektionen för Hälsa och Samhälle i Kristianstad som innehåller
progression under de tre åren i sjuksköterskeutbildningen. Det som
saknas är kriterier för bedömning av Underkänd, Godkänd och Väl
Godkänd.
Syftet var att utveckla betygskriterier till faktorerna i
bedömningsunderlaget för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i
Sjuksköterskeprogrammet samt att skapa en samsyn i tolkningen av
innehållet i bedömningsfaktorerna.
Metoden som användes var fokusgruppsintervjuer och
arbetsgruppens analys av samtalen. Fokusgruppsintervjuer gjordes
med fälthandledare, studenter och kliniska lärare. Deltagarna fick
beskriva situationer knutna till de olika bedömningsfaktorerna för
att få fram dess innebörd och betygskriterier. I varje grupp fanns en
samtalsledare och en observatör. Intervjuguide användes och
bestod av en öppningsfråga och frågeområden som skulle täckas in.
Intervjurena pågick en timme och ljudinspelades. Arbetsgruppen
bestod av författarna till denna rapport.
Resultat: Studenterna upplevde generellt bedömningssamtalet om
kunskap och förståelse som en tentamen samt att den kliniska
läraren hade ett förhör med studenten. Vidare upplevde de lärarens
frågor som att ”sätta dit” en som student. Läraren hade dock med
sina frågor för avsikt att underlätta för studenten. Studenterna
upplevde lärandemiljön mer eller mindre stödjande. Utifrån
studenters, handledare och kliniska lärares synpunkter och exempel
på vad som kunde vara underkänt, godkänt och väl godkänt
utarbetades följande kriterier vilka ska relateras till aktuell kursplan
och studiehandledning. Godkänd: studenten ska kunna tillämpa
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omvårdnad dvs. ha ett gott handlag, kunna förstå, förklara och
problematisera omvårdnaden utifrån frågorna vem, vad, hur och
varför samt kunna relatera till, bemöta patienter, närstående och
arbetskamrater på ett tillfredsställande sätt. Studenten skall även
kunna anta ett kritiskt perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur
och varför. Väl Godkänd: för att bli väl godkänd skall studenten
förutom ovanstående även agera konstruktivt utifrån det kritiska
perspektivet på omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt
kunna generalisera sina kunskaper med väl underbyggda argument
till andra patientgrupper.
Slutsatser: Att genomföra bedömningssamtalen som trepartsamtal
innebär att allas erfarenheter tas till vara, vilket innebär att man lär
av varandra. Fortsatt utvecklingsarbete avser att utveckla
trepartssamtalet. Detta kommer att ske med studentmedverkan i
form av att studenter spelar in exempel på bedömningssamtal de
varit med om. Inspelningarna kommer att ligga till grund för
diskussioner mellan kliniska adjunkter, handledare och studenter
för att öka medvetandet om vad som händer vid trepartsamtalet.
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Bilaga 1, Intervjuguide – Fokusgrupper i bedömningsgruppen
Bilaga 2, Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
inom sjuksköterskeprogrammet, - Kristianstadsmodellen, År 1, 2 och 3.
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Tack
Tack till studenter, handledare och kliniska lärare som medverkat
till studiens genomförande genom att delta i
fokusgruppsintervjuerna.
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Inledning
Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
befinner sig i en lärandesituation som ska bedömas. Kriterier för
bedömning kan upplevas som otydliga och dolda för studenter och
handledare (Öhlén, 2005). Ett nivåspecifikt bedömningsunderlag är
framtaget vid sektionen för Hälsa och Samhälle i Kristianstad som
innehåller progression under de tre åren i
sjuksköterskeutbildningen. På varje nivå i VFU på
sjuksköterskeutbildningen bedöms förväntade läranderesultat under
de tre rubrikerna kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga
samt värderingar och förhållningssätt. Inga kriterier för skillnader
mellan bedömning Godkänd och Väl Godkänd var framtagna.
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Bakgrund
Hellertz (2004) anser att om bedömning sker i sitt sammanhang och
i varierande situationer skapas förutsättning för att studenten
integrerar kunskaper, färdigheter och värderingar.
Bedömningssamtal och utvecklingsdiskussioner i den kliniska
utbildningen har en given plats. I samtalet deltar student,
handledare och lärare. Erfarenheter har visat att om läraren deltar
vid själva bedömningstillfället kan förutsättningarna öka för att
diskussionen behandlar både yrkeskunnande och aspekter som
kritiskt förhållningssätt (Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark,
2010), vilket är en form av verksamhetsintegrerat lärande (Costley
& Armsby, 2007). Det kan finnas fördelar med att låta studenter
leda bedömningsdiskussionen. Genom att studenten själv har
kontroll över samtalet kan dialogen upplevas mer avspänd
(Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010). En annan fördel
kan vara att handledaren och klinisk lärare vid ett sådant tillfälle
kan få en förståelse och bild av studentens lärande och förmåga,
t.ex. hur studenten reflekterar kring delar i relation till helheten och
tvärtom samt hur studenten resonerar och beskriver relationen till
patienten (a.a.).
Enligt Schön (1987) är reflektion av upplevelser och erfarenheter
en central förutsättning för ett aktivt lärande. Reflektion i samband
med ett yrkeslärande ställer enligt Ekebergh (2009) specifika krav.
Studenten kan inte enkelt reflektera ensam och reflektion sker inte
automatiskt utan det krävs någon som lyssnar, ställer frågor och för
samtalet framåt. Olika modeller finns för att underlätta studenters
reflektion t.ex. Orlando (1961) som använder frågorna vad ser jag,
vad tänker jag, hur känner jag och vad gör jag, hur motiverar jag
mitt handlande och kan jag göra på annat sätt och hur kan resultatet
då bli? En annan modell som kan användas är Gibbs (1988)
reflektionscykel som använder liknande frågor men som avslutas
med en handlingsplan.
Det kan enligt Tveiten (2010) finnas situationer som studenten
reflekterar över enskilt genom att använda sig av
dagboksanteckningar; detta kan medvetandegöra innebörden i hur
man tänker och prioriterar kring sin praktik och upptäcka mönster i
sin yrkesverksamhet, styrkor och svagheter och om det finns något
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man vill förändra och utveckla. Dewey (1933) menar att det
kritiska tänkandet utgör en viktig komponent både när det gäller
problemlösning, reflektion och i affektiva bedömningssituationer.
Utbildningen ställer krav på bedömning som underlag för betyg.
Enligt Egidius (1999) görs en skillnad mellan formativ och
summativ bedömning. Den formativa bedömningen innebär att
utvecklingen under utbildningsperioden följs och kan påverkas. Ju
fler formativa bedömningar som görs ju mer motiveras studenten i
sitt lärande. Den summativa bedömningen innebär en summering
av hur det slutgiltigt har gått. Båda bedömningarna görs under en
utbildningsperiod.
I det framtagna bedömningsunderlaget saknas kriterier för betyget
Godkänd och Väl Godkänd. I Bolognadirektiven betonas en
överensstämmelse mellan kursmål, undervisningsform och
examination så kallad constructive alignment (Biggs, 2003). För att
tydliggöra progressionen och hjälp till betygsgradering kan SOLOtaxonomin användas (Biggs, 2003).
Syfte
Syftet var att utveckla betygskriterier till faktorerna i
bedömningsunderlaget för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i
Sjuksköterskeprogrammet samt att skapa en samsyn i tolkningen av
innehållet i bedömningsfaktorerna.
Metod och genomförande
Fokusgrupp
Fokusgrupper genomfördes med fälthandledare, studenter och
kliniska lärare under 2012. Deltagarna fick beskriva situationer
knutna till de olika bedömningsfaktorerna för att få fram dess
innebörd och betygskriterier.
Utifrån bedömningsunderlagen valdes faktorer med samma tema
från de tre åren för att kunna urskilja progression genom
utbildningen, t.ex.
• år 1- att tillämpa omvårdnad utifrån patientens basala
omvårdnadsbehov
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•

•

år 2- planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder
i preventivt och rehabiliterande syfte för patienter med olika
hälsotillstånd
år 3- självständigt planera, genomföra och utvärdera
omvårdnadsåtgärder i förebyggande och rehabiliterande
syfte för patienter med olika hälsotillstånd.

Urval
Ett riktat urval gjordes av deltagare som bedömdes kunna besitta
den information som erfordrades. En grupp bestod av studenter från
termin sex i sjuksköterskeprogrammet som hade erfarenhet av
VFU-kurserna under hela utbildningen. En grupp bestod av
handledare med erfarenhet av att handleda studenter i år 1 och år 3.
Två grupper bestod av kliniska lärare med erfarenhet av år 1, 2 och
3. Gruppernas storlek varierade från 3-5 personer. I varje grupp
fanns en samtalsledare och en observatör. Enligt Halkier (2009) var
samtalsledarens roll att föra samtalet framåt och underlätta för
deltagarna att komma till tals. Observatörens roll var att lyssna och
se till att frågorna från intervjuguiden blev belysta. Intervjuguiden
bestod av en öppningsfråga och frågeområden som skulle täckas in.
Dessutom fanns frågor som kunde användas vid behov och en
slutfråga (bilaga 1). Fokusgruppssamtalen pågick under ca 1,5
timme och ljudinspelades.
Arbetsgruppens analys
Arbetsgruppen bestod av författarna till denna rapport och som
representerar samtliga VFU-områden i sjuksköterskeprogrammet.
Samtliga ljudupptagningar lyssnades igenom av författarna var för
sig som skrev ner de tolkningar och idéer som materialet väckte.
Därefter träffades arbetsgruppen för vidare tolkning och diskussion
som sammanställdes skriftligt i ett gemensamt resultat.
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Resultat
Fokusgrupp - generella aspekter
Studenterna upplevde samtalet om kunskap och förståelse som en
tentamen samt som om att den kliniska läraren hade ett förhör med
studenten. Studenter uppfattade inte vad den kliniska läraren
förväntade och upplevde lärarens frågor som att ”sätta dit” en som
student. Läraren hade för avsikt att underlätta för studenten.
”…studenter upplevde bedömningssamtalet som en tentamen och
ett
förhör…blev nervösa då den kliniska läraren ställde
frågor…(studenter)”
”… som för lärarens avsikt var för att hjälpa och stötta studenten i
situationen…”(lärare)”
Studenterna upplevde bedömningsunderlaget som omfattande,
abstrakt och otydligt. Vidare ansåg de att det blev mycket
upprepningar och att den kliniska erfarenheten var sekundär i
relation till den teoretiska kunskapen. Det framkom även att det var
en bristande samsyn mellan lärare, handledare och studenter.
Handledare var ofta fokuserade på görande och förhållningssätt,
lärare hade samma fokus men betonade även reflektion.
Studenterna beskrev situationer där det framkom ett
helhetstänkande och reflektion men även generalisering. Vidare
framkom det att studenterna upplevde lärandemiljön mer eller
mindre stödjande.
Fokusgrupp - bedömningsfaktorer
Studenterna svarade att för att bli godkänd skulle målen för alla
bedömningsfaktorer vara uppfyllda, vilket innebar att man skulle
vårda den enskilde patienten patientsäkert, professionellt och att ta
hänsyn till helheten. Vidare angav studenterna på frågan om
kriterier för icke godkänd student kunde vara att utsätta patient för
fara, göra något som blir fel för patienten, när man inte tar hänsyn
till patients och närståendes värderingar, att använda sin makt på ett
otillbörligt sätt samt bristande omdöme. För betyget väl godkänd
svarade studenterna att det krävdes att man kunde reflektera både
med sig själv och sina kollegor över omvårdnadssituationer kring
patient och närstående, kunna tänka och uttrycka sig utanför
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”ramarna” och inte vara kontextbunden och anta en självkritisk
hållning och ett kritiskt förhållnings-sätt.
Handledarna svarade för att bli godkänd skulle studenterna utgå
från patientens behov och utföra åtgärder, använda olika
bedömningsinstrument, visa respekt och omsorg, inta ett kritiskt
förhållningssätt, informera patient om åtgärder som ska göras samt
ha förmåga att samtala med patient och närstående.
Vidare angav handledarna på frågan om kriterier för icke godkänd
kunde vara att studenten saknar förmåga att ta kontakt med
patienten, brister i kommunikation, ”när student sätter sig själv
framför patienten”, ej arbetar patientsäkert, är osäker och rädd för
att göra fel. För betyget väl godkänd svarade handledarna att
studenten tar egna initiativ, att studenten reflekterar, planerar och
kan bedöma behov hos patienten, samtala med och göra patienten
delaktig, ha ett kritiskt förhållningssätt och ge förslag till åtgärder
och förbättringar samt ta egna initiativ.
Lärarna svarade för att bli godkänd skulle studenten kunna
identifiera patientens behov, kunna riskbedömningssinstrument,
planera åtgärder med patienten, genom och samtala med patienten
på ett professionellt sätt, reflektera över patientens delaktighet i
vården, förstå patientens livssituation, se hela vårdkedjan,
ifrågasätta och anta ett kritiskt förhållningssätt, vara medveten om
teamsamarbete, visa empati och kunna lyssna, vara medveten om
nationella riktlinjer
Lärarna angav på frågan om kriterier för icke godkänd kunde t.ex.
vara
”… när studenten inte får ihop det..”, klarar enskilda detaljer men
saknar helhet, svårigheter att planera, bemöta och att inte göra
patienten delaktig.
För betyget väl godkänd svarade lärarna att studenten skulle kunna
identifiera patienters behov, kunna ta initiativ, ha ett kritiskt
förhållningssätt, kunna reflektera, delegera, göra bedömningar,
kunna se helheter och patientens livssituation, kunna lyfta blicken,
generalisera och dra slutsatser, kunna ta hänsyn till andras
värderingar, föreslå alternativa lösningar, motivera, engagemang,
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kunna samtala på ett professionellt sätt genom att ställa
fördjupande frågor samt ha en stödjande dialog.
Någon faktor upplevdes som särskilt svår att gradera. Samtliga
deltagare i alla fokusgrupperna ansåg att det var svårt att gradera
etisk medvetenhet. Förslag som framkom var att omformulera
innehållet i faktorn till: Visa på och argumentera för etiska val.
Resultat från arbetsgruppsarbetet - förändringar som
diskuterats fram
De tre rubrikerna kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga
samt värderingar och förhållningssätt i bedömningsformuläret togs
bort på grund av det som framkom i fokusgruppsintervjuerna, t.ex.
att det upplevdes att det blev alltför mycket upprepningar. De olika
faktorerna i formuläret integrerades med varandra och blev färre till
antalet (bilaga 2). Bedömningen skulle utgå ifrån studentens
berättelse om upplevelser och reflektioner av olika vårdsituationer
och ses i sitt sammanhang där kunskap, färdigheter och värderingar
integrerades.
Det framkom en osäkerhet hos studenterna om vad som
förväntades av dem vid bedömningssamtalen. För att förtydliga vad
som händer i trepartssamtalet uppmanas den kliniska läraren att vid
planeringssamtalet informera och föreslå studenten att t.ex. skriva
dagbok som sedan kan tas med i väglednings- och
bedömningssamtalen. Det har också utarbetats en skriftlig
introduktion kring samtalens innehåll och hur studenten kan tänka
kring sin reflektion. Handledares och kliniska lärares roller är även
förtydligade i introduktionen.
Väglednings-och bedömningssamtalen kan med fördel vara en
form av berättelse och ha reflektion i fokus för att undvika att det
upplevs som ett förhör av studenten, vilket kan hämma
inlärningsprocessen. Studenten utmanas att berätta en händelse med
patient/närstående som de varit med om och utifrån denna händelse
reflektera kring innehållet i dagboken i relation till respektive
faktor i bedömningsformuläret.
Det är av vikt att lyfta fram lärandemiljön i bedömningsunderlaget
då det finns olika förutsättningar för studenterna beroende på
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vilken VFU-plats de befinner sig på. Vid vägledningssamtalet
diskuteras studentens utveckling och huruvida lärandemiljön har
varit ett stöd i studentens lärande samt studentens utveckling och
behov av stöd under den tid som är kvar i VFU. Detta
dokumenteras i bedömningsunderlaget och följs upp vid
bedömningssamtalet. Ett värde kan vara att om lärandemiljön finns
framskriven i bedömningsunderlaget så blir denna
uppmärksammad och möjlig att påverka.
Rubriken Utvecklingsunderlag kvarstår i samtliga
bedömningsunderlag och dess värde skulle kunna utvecklas om
kliniska lärarna mer systematiskt gör en uppföljning vid varje
planeringssamtal. Ett värde kan vara att studenten får identifiera
sina vidare kunskapsbehov och ansvara för sin fortsatta inlärning.
Resultat från arbetsgruppsarbetet – bedömningskriterier
Utifrån studenters, handledare och kliniska lärares synpunkter och
exempel på vad som kunde vara underkänt, godkänt och väl
godkänt utarbetades följande kriterier vilka ska relateras till aktuell
kursplan och studiehandledning.
Godkänd: studenten ska kunna tillämpa omvårdnad dvs. ha ett gott
handlag, kunna förstå, förklara och problematisera omvårdnaden
utifrån frågorna vem, vad, hur och varför samt kunna relatera till,
bemöta patienter, närstående och arbetskamrater på ett
tillfredsställande sätt. Studenten skall även kunna anta ett kritiskt
perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur och varför.
Väl Godkänd: för att bli väl godkänd skall studenten förutom
ovanstående även agera konstruktivt utifrån det kritiska
perspektivet på omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt
kunna generalisera sina kunskaper med väl underbyggda argument
till andra patientgrupper.
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Diskussion
Metoddiskussion
Fördelen med fokusgrupp kan vara att man väljer ut de deltagare
som man anser de besitter den kunskap man vill ha fram. En annan
fördel är att man kan fördjupa sina frågor och återkomma med nya
intervjuer efter genomgång av insamlat material.
En svaghet vid våra fokusgruppsintervjuer var att vi inte hade
någon egen tidigare erfarenhet av metoden. En annan svaghet var
att grupperna blev olika stora, där t.ex. studentgruppen blev minst
men ändå omfattade fem deltagare. En svaghet var också att
lärargruppen intervjuades av kollegor vilket kanske också kan ses
som en styrka. Svagheten kan vara att man identifiera sig för
mycket med dem som man intervjuar och styrkan kan bestå i att
man har kännedom om kontexten. En annan svaghet kan vara att
det finns ett beroende/maktförhållande t.ex. mellan lärare och
handledare, studenter och lärare. Vi var medvetna om detta och
försökte förhålla oss till det och försökte skapa en så trygg
intervjusituation som möjligt.
Resultatdiskussion
Vi har upplevt stora svårigheter att få fram betygskriterier. Det har
gjorts många försök att skapa kriterier vilket inte har lyckats. Att
genomföra fokusgrupps-intervjuer med lärare, handledare och
studenter och på så sätt få fram kriterier visade sig vara en mer
framgångsrik väg. Det blev ganska givet hur kriterierna skulle
utformas utifrån respondenternas förslag.
Att genomföra bedömningssamtalen som trepartsamtal innebär att
allas erfarenheter tas till vara, vilket innebär att man lär av varandra
i ett så kallat verksamhetsintegrerat lärande. Tidsbrist kan vara ett
hinder att genomföra trepartsamtal för handledare i verksamheten.
Framöver planeras två dagar i kollegiet för att diskutera de nya
bedömningsunderlagen, som använts en termin, för att göra
eventuella justeringar och öka samsynen mellan kollegorna.
Studentrepresentanter kommer också att bjudas in till detta tillfälle.
Nästa handledningsträff i vår kommer att användas till att
gemensamt arbeta med de nya underlagen för att öka samsynen
mellan lärare och handledare.
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Fortsatt utvecklingsarbete avser att utveckla trepartssamtalet. Detta
kommer att ske med studentmedverkan i form av att studenter
spelar in exempel på bedömningssamtal de varit med om som varit
bra eller mindre bra. Inspelningarna kommer att ligga till grund för
medvetandegörande diskussioner mellan kliniska adjunkter,
handledare och studenter. Genom dessa diskussioner kan olika
signifikanta problem som de olika aktörerna uppfattar fångas upp.
Därefter formuleras utifrån de olika problemområdena förslag på
förändringar av samtalens struktur, innehåll och process. Dessa
filmer avses även användas i utbildningssyfte och visas för att
handledare, lärare och studenter ska kunna se och lära av dessa.
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Bilaga 1
Intervjuguide – Fokusgrupper i bedömningsgruppen.

Öppningsfråga: Vi inleder med att ni beskriver vilken innebörd ni
lägger i faktorn.
Om många olika innebörder kommer fram - kan vi enas, få en
samsyn om någon innebörd?

Frågeområden som skall täckas in;
Ge exempel på situation som kan bedömas tillfredställande i den
aktuella faktorn.
Hur skulle samma situation se ut för att studenten skulle bedömas
som starkt utvecklad?

Frågor som kan användas vid behov;
Kan du vara mera konkret i din beskrivning av situationen?
Kan du beskriva situationen som du upplevde den när det hände?

Slutfråga;
Om vi återgår till den faktor vi började med, hur kan situationen
vara när det är otillfredsställande måluppfyllelse?

19

Bilaga 2

Sektionen för Hälsa och Samhälle
Sjuksköterskeprogrammet
090608/rev.130614 (BLL,SEM, OLSA, PEI)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom
sjuksköterskeprogrammet
- Kristianstadsmodellen

År 1 Vård på sjukhus

Studentens namn…………. Utbildningsperiod/kurs
Personnummer……………Utbildningsplats
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Trepartssamtal i verksamhetsförlagd utbildning.
Följande text är generell för de fyra VFU kurserna och ska relateras
till aktuell kursplan och studiehandledning. Samtalen genomförs
vid tre tillfällen under VFU-perioden där studenten har möjlighet
att utveckla sina kunskaper/färdigheter i dialog med handledare och
klinisk adjunkt/lärare. Samtalen med studenten ska vara
reflekterande genom att bekräfta, vidga och utmana/ problematisera
studentens handlande i vårdsituationer (ex ”jag håller med”, ” hur
tänker du här?” och ”skulle man kunna göra/tänka på annat sätt?”).
I reflektionen bidrar handledaren med sina erfarenheter från sitt
arbete som sjuksköterska. Handledaren förväntas även att förbereda
sig genom att tänka igenom exempel på situationer från VFU
relaterade till faktorerna i underlaget. Klinisk adjunkt/lärare
ansvarar för att samtalen leder till reflektion och fördjupning av
patientsituation/er som beskrivs och generaliseras, snarare än att
ställa frågor som ska leda fram till ett ”rätt” svar.
Förberedelse inför samtalen:
I planeringssamtalet är syftet att utifrån studentens förväntningar,
erfarenheter och kursens mål göra en planering för VFU-perioden.
Vid vägledningssamtalet ges tillfälle för studenten att bli
medveten om sina styrkor och svagheter och hur studenten kan
utveckla sitt lärande under den tid som är kvar i VFU. Studenten
förbereder sig genom att utgå från situationer som de varit med om
på VFU och koppla dessa till faktorerna i bedömningsformuläret.
Patientens vårdsituation kan beskrivas med hjälp av Kims
omvårdnadsdomäner – patient vilket t.ex. omfattar mottagarens
tidigare erfarenheter, behov och coping, mötet vilket t.ex. omfattar
relationen patient/sjuksköterska, miljön omfattar t.ex. fysiska,
psykosociala och kulturella förhållande hos omgivningen,
yrkesutövandet omfattar t.ex. kunskap om hur sjuksköterskor
tänker, fattar beslut och omsätter omvårdnad i handling. I samtalen
kan studenten även ha hjälp av följande frågor: Vad ser jag? Vad
tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Hur motiverar jag mitt
handlande? Kan jag göra på något annat sätt och hur kan resultatet
då bli?
21

Bedömningssamtalet genomförs på samma sätt som
vägledningssamtalet och utmynnar i ett omdöme/ sammanfattning
som utgör underlag för det betyg som studenten kommer att få vid
kursens slut samt förslag till hur studenten kan utvecklas framöver.
Betygskriterier i VFU
För att bli Godkänd skall studenten kunna tillämpa omvårdnad
d.v.s. ha ett gott handlag, kunna förstå, förklara och problematisera
omvårdnaden utifrån frågorna vem, vad, hur och varför samt kunna
relatera till, bemöta patienter, närstående och arbetskamrater på ett
tillfredställande sätt. Studenten skall även kunna anta ett kritiskt
perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur och varför.
För att bli Väl godkänd skall studenten förutom ovanstående även
agera konstruktivt utifrån det kritiska perspektivet på
omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt kunna generalisera
sina kunskaper med väl underbyggda argument till andra
patientgrupper.
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Planeringssamtal i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Läs igenom kursplan, studiehandledning och
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor samt fyll i punkt 1 tom 3
före samtalet
Namn:

Kurs:

1. Vilka är Dina förväntningar/farhågor inför VFU?
(t.ex. på; Dig själv, VFU, handledare/huvudhandledare, klinisk
lärare)

2. Vilka är Dina tidigare erfarenheter?
(t.ex. utbildning, arbete, livserfarenhet)

3. Formulera Dina mål. Målen ska utgå ifrån vad Du vill lära,
utveckla och fördjupa i
relation till kursplanen. Målen ska gå att bedöma/utvärdera.

4. Plan för måluppfyllelse.
(Ifylles under samtalet)
23
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Nedanstående faktorer ligger som grund för det reflekterande
samtalet kring hur du har uppfattat patientsituationen/erna du
varit med om:
Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor
Svagt
Tillfredsutvecklad ställande
målupp- måluppfyllelse
fyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Beskriv
patientens
hälsa/resurser
och omvårdnadsbeho
v samt orsaker
och åtgärder
Samtala med
patient/närstående
utifrån
integritet,
värdighet och
bekräftelse
Relatera dina
omvårdnadsåtgärder till
lagar/författningar,
styrdokument
och organisation

25

Tillämpa
omvårdnadsprocessens
steg utifrån
patientens
basala
omvårdnad
Genomför
riskbedömnin
gar och
tillämpa
adekvata
åtgärder
Genomför
medicinsktekniska
åtgärder
Tillämpar
allmänhygieni
ska principer i
omvårdnadsarbetet
Deltar i
läkemedelshanteringprocessen
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Visar omsorg
och respekt
för patientens
livssituation
och tillämpar
ett empatiskt
förhållningssätt i
mötet
Visa ett
kritiskt
förhållningssä
tt i
omvårdnadsarbetet/patient
-situationen
Visar
samarbetsförmåga,
noggrannhet,
omdöme och
pålitlighet i
omvårdnadsarbet
et
Tar egna
initiativ och
ansvarar för
egen inlärning
och utveckling
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Vägledningssamtal den .....................................................................
Hur har jag hittills utvecklats och hur har lärandemiljön varit
ett stöd i mitt lärande?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Hur ska jag utveckla mitt lärande under den tid som är kvar i
VFU och vilket ytterligare stöd behövs i lärandemiljön?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................

Bedömningssamtal den .................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................

28

………………………………………………………………………
………………………………………………

Utvecklingsunderlag:
………………………………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………….
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Sektionen för Hälsa och Samhälle
Sjuksköterskeprogrammet
090608/ rev. 130614(BLL, SEM, OLSA, PEI)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom
sjuksköterskeprogrammet
– Kristianstadsmodellen

År 2 Primärvård

Studentens namn ……………Utbildningsperiod/kurs……………...
Personnummer………………Utbildningsplats……………………..
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Trepartssamtal i verksamhetsförlagd utbildning.
Följande text är generell för de fyra VFU kurserna och ska relateras
till aktuell kursplan och studiehandledning. Samtalen genomförs
vid tre tillfällen under VFU-perioden där studenten har möjlighet
att utveckla sina kunskaper/färdigheter i dialog med handledare och
klinisk adjunkt/lärare. Samtalen med studenten ska vara
reflekterande genom att bekräfta, vidga och utmana/ problematisera
studentens handlande i vårdsituationer (ex ”jag håller med”, ” hur
tänker du här?” och ”skulle man kunna göra/tänka på annat sätt?”).
I reflektionen bidrar handledaren med sina erfarenheter från sitt
arbete som sjuksköterska. Handledaren förväntas även att förbereda
sig genom att tänka igenom exempel på situationer från VFU
relaterade till faktorerna i underlaget. Klinisk adjunkt/lärare
ansvarar för att samtalen leder till reflektion och fördjupning av
patientsituation/er som beskrivs och generaliseras, snarare än att
ställa frågor som ska leda fram till ett ”rätt” svar.
Förberedelse inför samtalen:
I planeringssamtalet är syftet att utifrån studentens förväntningar,
erfarenheter och kursens mål göra en planering för VFU-perioden.
Vid vägledningssamtalet ges tillfälle för studenten att bli
medveten om sina styrkor och svagheter och hur studenten kan
utveckla sitt lärande under den tid som är kvar i VFU. Studenten
förbereder sig genom att utgå från situationer som de varit med om
på VFU och koppla dessa till faktorerna i bedömningsformuläret.
Patientens vårdsituation kan beskrivas med hjälp av Kims
omvårdnadsdomäner – patient vilket t.ex. omfattar mottagarens
tidigare erfarenheter, behov och coping, mötet vilket t.ex. omfattar
relationen patient/sjuksköterska, miljön omfattar t.ex. fysiska,
psykosociala och kulturella förhållande hos omgivningen,
yrkesutövandet omfattar t.ex. kunskap om hur sjuksköterskor
tänker, fattar beslut och omsätter omvårdnad i handling. I samtalen
kan studenten även ha hjälp av följande frågor: Vad ser jag? Vad
tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Hur motiverar jag mitt
handlande? Kan jag göra på något annat sätt och hur kan resultatet
då bli?
32

Bedömningssamtalet genomförs på samma sätt som
vägledningssamtalet och utmynnar i ett omdöme/ sammanfattning
som utgör underlag för det betyg som studenten kommer att få vid
kursens slut samt förslag till hur studenten kan utvecklas framöver.
Betygskriterier i VFU
För att bli Godkänd skall studenten kunna tillämpa omvårdnad
d.v.s. ha ett gott handlag, kunna förstå, förklara och problematisera
omvårdnaden utifrån frågorna vem, vad, hur och varför samt kunna
relatera till, bemöta patienter, närstående och arbetskamrater på ett
tillfredställande sätt. Studenten skall även kunna anta ett kritiskt
perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur och varför.
För att bli Väl godkänd skall studenten förutom ovanstående även
agera konstruktivt utifrån det kritiska perspektivet på
omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt kunna generalisera
sina kunskaper med väl underbyggda argument till andra
patientgrupper.
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Planeringssamtal i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Läs igenom kursplan, studiehandledning och
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor samt fyll i punkt 1 tom 3
före samtalet
Namn:

Kurs:

1. Vilka är Dina förväntningar/farhågor inför VFU?
(t.ex. på; Dig själv, VFU, handledare/huvudhandledare, klinisk
lärare)

2. Vilka är Dina tidigare erfarenheter?
(t.ex. utbildning, arbete, livserfarenhet)

3. Formulera Dina mål. Målen ska utgå ifrån vad Du vill lära,
utveckla och fördjupa i
relation till kursplanen. Målen ska gå att bedöma/utvärdera.

4. Plan för måluppfyllelse.
34

(Ifylles under samtalet)

35

Nedanstående faktorer ligger som grund för det reflekterande
samtalet kring hur Du har uppfattat patientsituationen/erna du
varit med om:
Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor

Formulera
omvårdnadsbeh
ov/ diagnoser,
planera,
genomföra,
utvärdera och
dokumentera
omvårdnadsåtgärder i
preventivt och
rehabiliterande
syfte för
patienter med
olika
hälsotillstånd
Delta i
läkemedelshanteringsprocessen

36

Svagt
utvecklad
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Beskriv mötet
med patienter
och närstående
utifrån
delaktighet,
integritet och
bekräftelse
Relatera dina
omvårdnadsåtgärder till
lagar/författnin
gar,
styrdokument
och
organisation
Reflektera över
dina
omvårdnadsåtgärder och
dess
konsekvenser i
relation till
aktuell
forskning
Identifiera och
reflektera över
etiska
situation/er i
relation till
aktuell patient

37

Samverkar med
andra
vårdgivare
utifrån
patienters
behov
Visar omsorg
och respekt
för patientens
livssituation
och tillämpar
ett empatiskt
förhållningssätt i
mötet
Visar
samarbetsförmåga, noggrannhet,
omdöme och
pålitlighet i
omvårdnadsarb
etet
Tar egna
initiativ och
ansvara för
egen inlärning
och utveckling

Utvecklingsunderlag vid vägledningssamtal fylls i av student och
handledare tillsammans
Vägledningssamtal den .....................................................................
38

Hur har jag hittills utvecklats och hur har lärandemiljön varit
ett stöd i mitt lärande?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Hur ska jag utveckla mitt lärande under den tid som är kvar i
VFU och vilket ytterligare stöd behövs i lärandemiljön?
.......................................................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
Efter genomfört vägledningssamtal mailas resultatet din kliniska
lärare

Bedömningssamtal den .................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………
Utvecklingsunderlag:
………………………………………………………………………
……………………………………………….
39

………………………………………………………………………
……………………………………………….
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Sektionen för Hälsa och Samhälle
Sjuksköterskeprogrammet
090608/rev. 130614 (BLL, SEM, OLSA, PEI)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom
sjuksköterskeprogrammet
– Kristianstadsmodellen

År 2 Psykiatrisk omvårdnad

Studentens namn ……………Utbildningsperiod/kurs……………...
Personnummer………………Utbildningsplats……………………..
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Trepartssamtal i verksamhetsförlagd utbildning.
Följande text är generell för de fyra VFU kurserna och ska relateras
till aktuell kursplan och studiehandledning. Samtalen genomförs
vid tre tillfällen under VFU-perioden där studenten har möjlighet
att utveckla sina kunskaper/färdigheter i dialog med handledare och
klinisk adjunkt/lärare. Samtalen med studenten ska vara
reflekterande genom att bekräfta, vidga och utmana/ problematisera
studentens handlande i vårdsituationer (ex ”jag håller med”, ” hur
tänker du här?” och ”skulle man kunna göra/tänka på annat sätt?”).
I reflektionen bidrar handledaren med sina erfarenheter från sitt
arbete som sjuksköterska. Handledaren förväntas även att förbereda
sig genom att tänka igenom exempel på situationer från VFU
relaterade till faktorerna i underlaget. Klinisk adjunkt/lärare
ansvarar för att samtalen leder till reflektion och fördjupning av
patientsituation/er som beskrivs och generaliseras, snarare än att
ställa frågor som ska leda fram till ett ”rätt” svar.
Förberedelse inför samtalen:
I planeringssamtalet är syftet att utifrån studentens förväntningar,
erfarenheter och kursens mål göra en planering för VFU-perioden.
Vid vägledningssamtalet ges tillfälle för studenten att bli
medveten om sina styrkor och svagheter och hur studenten kan
utveckla sitt lärande under den tid som är kvar i VFU. Studenten
förbereder sig genom att utgå från situationer som de varit med om
på VFU och koppla dessa till faktorerna i bedömningsformuläret.
Patientens vårdsituation kan beskrivas med hjälp av Kims
omvårdnadsdomäner – patient vilket t.ex. omfattar mottagarens
tidigare erfarenheter, behov och coping, mötet vilket t.ex. omfattar
relationen patient/sjuksköterska, miljön omfattar t.ex. fysiska,
psykosociala och kulturella förhållande hos omgivningen,
yrkesutövandet omfattar t.ex. kunskap om hur sjuksköterskor
tänker, fattar beslut och omsätter omvårdnad i handling. I samtalen
kan studenten även ha hjälp av följande frågor: Vad ser jag? Vad
tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Hur motiverar jag mitt
handlande? Kan jag göra på något annat sätt och hur kan resultatet
då bli?
43

Bedömningssamtalet genomförs på samma sätt som
vägledningssamtalet och utmynnar i ett omdöme/ sammanfattning
som utgör underlag för det betyg som studenten kommer att få vid
kursens slut samt förslag till hur studenten kan utvecklas framöver.
Betygskriterier i VFU
För att bli Godkänd skall studenten kunna tillämpa omvårdnad
d.v.s. ha ett gott handlag, kunna förstå, förklara och problematisera
omvårdnaden utifrån frågorna vem, vad, hur och varför samt kunna
relatera till, bemöta patienter, närstående och arbetskamrater på ett
tillfredställande sätt. Studenten skall även kunna anta ett kritiskt
perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur och varför.
För att bli Väl godkänd skall studenten förutom ovanstående även
agera konstruktivt utifrån det kritiska perspektivet på
omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt kunna generalisera
sina kunskaper med väl underbyggda argument till andra
patientgrupper.
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Planeringssamtal i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Läs igenom kursplan, studiehandledning och
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor samt fyll i punkt 1 tom 3
före samtalet
Namn:

Kurs:

1. Vilka är Dina förväntningar/farhågor inför VFU?
(t.ex. på; Dig själv, VFU, handledare/huvudhandledare, klinisk
lärare)

2. Vilka är Dina tidigare erfarenheter?
(t.ex. utbildning, arbete, livserfarenhet)

3. Formulera Dina mål. Målen ska utgå ifrån vad Du vill lära,
utveckla och fördjupa i
relation till kursplanen. Målen ska gå att bedöma/utvärdera.

4. Plan för måluppfyllelse.
45

(Ifylles under samtalet)

46

Nedanstående faktorer ligger som grund för det reflekterande
samtalet kring hur Du har uppfattat patientsituationen/erna du
varit med om:
Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor

Svagt
utvecklad
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Formulera
omvårdnadsbeh
ov/ diagnoser,
planera,
genomföra,
utvärdera och
dokumentera
omvårdnadsåtgärder i
preventivt och
rehabiliterande
syfte för
patienter med
olika
hälsotillstånd
Delta i
läkemedelshanteringsprocessen
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Beskriv mötet
med patienter
och närstående
utifrån
delaktighet,
integritet och
bekräftelse
Relatera dina
omvårdnadsåtgärder till
lagar/författnin
gar,
styrdokument
och
organisation
Reflektera över
dina
omvårdnadsåtgärder och
dess
konsekvenser i
relation till
aktuell
forskning
Identifiera och
reflektera över
etiska
situation/er i
relation till
aktuell patient

48

Samverkar med
andra
vårdgivare
utifrån
patienters
behov
Visar omsorg
och respekt
för patientens
livssituation
och tillämpar
ett empatiskt
förhållningssätt i
mötet
Visar
samarbetsförmåga, noggrannhet,
omdöme och
pålitlighet i
omvårdnadsarb
etet
Tar egna
initiativ och
ansvara för
egen inlärning
och utveckling

Vägledningssamtal den .....................................................................

49

Hur har jag hittills utvecklats och hur har lärandemiljön varit
ett stöd i mitt lärande?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Hur ska jag utveckla mitt lärande under den tid som är kvar i
VFU och vilket ytterligare stöd behövs i lärandemiljön?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
Bedömningssamtal den .................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………
Utvecklingsunderlag:
………………………………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………….
50

………………………………………………………………………
……………………………………………….
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Sektionen för Hälsa och Samhälle
Sjuksköterskeprogrammet
090608/rev.130614 (BLL, SEM, OLSA, PEI)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom
sjuksköterskeprogrammet
- Kristianstadsmodellen

År 3 Vård på sjukhus

Studentens namn ……………Utbildningsperiod/kurs……………...
Personnummer………………Utbildningsplats……………………..
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Trepartssamtal i verksamhetsförlagd utbildning.
Följande text är generell för de fyra VFU kurserna och ska relateras
till aktuell kursplan och studiehandledning. Samtalen genomförs
vid tre tillfällen under VFU-perioden där studenten har möjlighet
att utveckla sina kunskaper/färdigheter i dialog med handledare och
klinisk adjunkt/lärare. Samtalen med studenten ska vara
reflekterande genom att bekräfta, vidga och utmana/problematisera
studentens handlande i vårdsituationer (ex ”jag håller med”, ” hur
tänker du här?” och ”skulle man kunna göra/tänka på annat sätt?”).
I reflektionen bidrar handledaren med sina erfarenheter från sitt
arbete som sjuksköterska. Handledaren förväntas även att förbereda
sig genom att tänka igenom exempel på situationer från VFU
relaterade till faktorerna i underlaget. Klinisk adjunkt/lärare
ansvarar för att samtalen leder till reflektion och fördjupning av
patientsituation/er som beskrivs och generaliseras, snarare än att
ställa frågor som ska leda fram till ett ”rätt” svar.
Förberedelse inför samtalen:
I planeringssamtalet är syftet att utifrån studentens förväntningar,
erfarenheter och kursens mål göra en planering för VFU-perioden.
Vid vägledningssamtalet ges tillfälle för studenten att bli
medveten om sina styrkor och svagheter och hur studenten kan
utveckla sitt lärande under den tid som är kvar i VFU. Studenten
förbereder sig genom att utgå från situationer som de varit med om
på VFU och koppla dessa till faktorerna i bedömningsformuläret.
Patientens vårdsituation kan beskrivas med hjälp av Kims
omvårdnadsdomäner – patient vilket t.ex. omfattar mottagarens
tidigare erfarenheter, behov och coping, mötet vilket t.ex. omfattar
relationen patient/sjuksköterska, miljön omfattar t.ex. fysiska,
psykosociala och kulturella förhållande hos omgivningen,
yrkesutövandet omfattar t.ex. kunskap om hur sjuksköterskor
tänker, fattar beslut och omsätter omvårdnad i handling. I samtalen
kan studenten även ha hjälp av följande frågor: Vad ser jag? Vad
tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Hur motiverar jag mitt
handlande? Kan jag göra på något annat sätt och hur kan resultatet
då bli?
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Bedömningssamtalet genomförs på samma sätt som
vägledningssamtalet och utmynnar i ett omdöme/ sammanfattning
som utgör underlag för det betyg som studenten kommer att få vid
kursens slut samt förslag till hur studenten kan utvecklas framöver.
Betygskriterier i VFU
För att bli Godkänd skall studenten kunna tillämpa omvårdnad
d.v.s. ha ett gott handlag, kunna förstå, förklara och problematisera
omvårdnaden utifrån frågorna vem, vad, hur och varför samt kunna
relatera till, bemöta patienter, närstående och arbetskamrater på ett
tillfredställande sätt. Studenten skall även kunna anta ett kritiskt
perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur och varför.
För att bli Väl godkänd skall studenten förutom ovanstående även
agera konstruktivt utifrån det kritiska perspektivet på
omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt kunna generalisera
sina kunskaper med väl underbyggda argument till andra
patientgrupper.

Planeringssamtal i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Läs igenom studiehandledning, kursplan och
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor samt fyll i punkt 1 tom 3
före samtalet
Namn:

Kurs:

1. Vilka är Dina förväntningar/farhågor inför VFU?
(t.ex. på; Dig själv, VFU, handledare/huvudhandledare, klinisk
lärare)
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2. Vilka är Dina tidigare erfarenheter?
(t.ex. utbildning, arbete, livserfarenhet)

3. Formulera Dina mål. Målen ska utgå ifrån vad Du vill lära,
utveckla och fördjupa i
relation till kursplanen. Målen ska gå att bedöma/utvärdera.

4. Plan för måluppfyllelse.
(Ifylles under samtalet)
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Nedanstående faktorer ligger till grund för det reflekterande
samtalet om hur du har uppfattat patientsituationen/erna du
varit med om:
Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor

Analysera och formulera omvårdnadsbehov/diagnoser,
planera, värdera,
prioritera, utföra
och dokumentera
omvårdnadsåtgärder i förebyggande
och rehabiliterande
syfte för patienter
med olika
hälsotillstånd
Delta i
läkemedelshanterin
gs-processen
Beskriv hur du
samtalar och
stödjer patienter
och närstående
utifrån sårbarhet,
värdighet,
integritet och
självbestämmande
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Svagt
utvecklad
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Argumentera för
hur omvårdnadssituationen
tillämpas med stöd
av lagar,
författningar,
styrdokument och
organisation
Reflektera över
dina
omvårdnadsåtgärd
er och dess
konsekvenser i
relation till aktuell
omvårdnadsforskni
ng
Utifrån
sjuksköterskans
ledande roll
självständigt leda
och fördela
omvårdnadsarbetet
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Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor

Initierar
samverkan med
andra vårdgivare
utifrån patienters
behov
Självständigt
planerar och
undervisar/
handleder
studenter och
medarbetare
Självständigt
informerar och
undervisar/handle
der patient och
närstående utifrån
deras individuella
behov och
kunskaper
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Svagt
utvecklad
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Värderar och
visar etisk
medvetenhet i
utförandet av
omvårdnaden och
olika
förhållningssätt i
mötet med
patient/er
Visar mod,
samarbetsförmåg
a, noggrannhet,
omdöme och
pålitlighet i
omvårdnadsarbet
et
Tar egna initiativ
och ansvara för
egen inlärning
och utveckling
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Vägledningssamtal den .....................................................................
Hur har jag hittills utvecklats och hur har lärandemiljön varit
ett stöd i mitt lärande?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Hur ska jag utveckla mitt lärande under den tid som är kvar i
VFU och vilket ytterligare stöd behövs i lärandemiljön?
………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
Bedömningssamtal den .................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
Utvecklingsunderlag
(inför sista VFU: n alt. som legitimerad sjuksköterska)
………………………………………………………………………
…………………………………………..
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………………………………………………………………………
………………………………………………

61

Sektionen för Hälsa och Samhälle
Sjuksköterskeprogrammet
090608/rev.130614 (BLL, SEM, OLSA, PEI)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom
sjuksköterskeprogrammet
- Kristianstadsmodellen

År 3 Vård i hemmet

Studentens namn ……………Utbildningsperiod/kurs……………...
Personnummer………………Utbildningsplats……………………..
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Trepartssamtal i verksamhetsförlagd utbildning.
Följande text är generell för de fyra VFU kurserna och ska relateras
till aktuell kursplan och studiehandledning. Samtalen genomförs
vid tre tillfällen under VFU-perioden där studenten har möjlighet
att utveckla sina kunskaper/färdigheter i dialog med handledare och
klinisk adjunkt/lärare. Samtalen med studenten ska vara
reflekterande genom att bekräfta, vidga och utmana/problematisera
studentens handlande i vårdsituationer (ex ”jag håller med”, ” hur
tänker du här?” och ”skulle man kunna göra/tänka på annat sätt?”).
I reflektionen bidrar handledaren med sina erfarenheter från sitt
arbete som sjuksköterska. Handledaren förväntas även att förbereda
sig genom att tänka igenom exempel på situationer från VFU
relaterade till faktorerna i underlaget. Klinisk adjunkt/lärare
ansvarar för att samtalen leder till reflektion och fördjupning av
patientsituation/er som beskrivs och generaliseras, snarare än att
ställa frågor som ska leda fram till ett ”rätt” svar.
Förberedelse inför samtalen:
I planeringssamtalet är syftet att utifrån studentens förväntningar,
erfarenheter och kursens mål göra en planering för VFU-perioden.
Vid vägledningssamtalet ges tillfälle för studenten att bli
medveten om sina styrkor och svagheter och hur studenten kan
utveckla sitt lärande under den tid som är kvar i VFU. Studenten
förbereder sig genom att utgå från situationer som de varit med om
på VFU och koppla dessa till faktorerna i bedömningsformuläret.
Patientens vårdsituation kan beskrivas med hjälp av Kims
omvårdnadsdomäner – patient vilket t.ex. omfattar mottagarens
tidigare erfarenheter, behov och coping, mötet vilket t.ex. omfattar
relationen patient/sjuksköterska, miljön omfattar t.ex. fysiska,
psykosociala och kulturella förhållande hos omgivningen,
yrkesutövandet omfattar t.ex. kunskap om hur sjuksköterskor
tänker, fattar beslut och omsätter omvårdnad i handling. I samtalen
kan studenten även ha hjälp av följande frågor: Vad ser jag? Vad
tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Hur motiverar jag mitt
handlande? Kan jag göra på något annat sätt och hur kan resultatet
då bli?
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Bedömningssamtalet genomförs på samma sätt som
vägledningssamtalet och utmynnar i ett omdöme/ sammanfattning
som utgör underlag för det betyg som studenten kommer att få vid
kursens slut samt förslag till hur studenten kan utvecklas framöver.
Betygskriterier i VFU
För att bli Godkänd skall studenten kunna tillämpa omvårdnad
d.v.s. ha ett gott handlag, kunna förstå, förklara och problematisera
omvårdnaden utifrån frågorna vem, vad, hur och varför samt kunna
relatera till, bemöta patienter, närstående och arbetskamrater på ett
tillfredställande sätt. Studenten skall även kunna anta ett kritiskt
perspektiv på omvårdnadens vem, vad, hur och varför.
För att bli Väl godkänd skall studenten förutom ovanstående även
agera konstruktivt utifrån det kritiska perspektivet på
omvårdnadens vem, vad, hur och varför, samt kunna generalisera
sina kunskaper med väl underbyggda argument till andra
patientgrupper.
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Planeringssamtal i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Läs igenom studiehandledning, kursplan och
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor samt fyll i punkt 1 tom 3
före samtalet
Namn:

Kurs:

1. Vilka är Dina förväntningar/farhågor inför VFU?
(t.ex. på; Dig själv, VFU, handledare/huvudhandledare, klinisk
lärare)

2. Vilka är Dina tidigare erfarenheter?
(t.ex. utbildning, arbete, livserfarenhet)

3. Formulera Dina mål. Målen ska utgå ifrån vad Du vill lära,
utveckla och fördjupa i
relation till kursplanen. Målen ska gå att bedöma/utvärdera.

4. Plan för måluppfyllelse.
(Ifylles under samtalet)
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Nedanstående faktorer ligger till grund för det reflekterande
samtalet om hur du har uppfattat patientsituationen/erna du
varit med om:
Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor

Analysera och formulera omvårdnadsbehov/diagnoser,
planera, värdera,
prioritera, utföra
och dokumentera
omvårdnadsåtgärder i förebyggande
och rehabiliterande
syfte för patienter
med olika
hälsotillstånd
Delta i
läkemedelshanterin
gs-processen
Beskriv hur du
samtalar och
stödjer patienter
och närstående
utifrån sårbarhet,
värdighet,
integritet och
självbestämmande
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Svagt
utvecklad
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Argumentera för
hur omvårdnadssituationen
tillämpas med stöd
av lagar,
författningar,
styrdokument och
organisation
Reflektera över
dina
omvårdnadsåtgärd
er och dess
konsekvenser i
relation till aktuell
omvårdnadsforskni
ng
Utifrån
sjuksköterskans
ledande roll
självständigt leda
och fördela
omvårdnadsarbetet
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Vägledningssamtal
Bedömningssamtal
Faktor

Initierar
samverkan med
andra vårdgivare
utifrån patienters
behov
Självständigt
planerar och
undervisar/
handleder
studenter och
medarbetare
Självständigt
informerar och
undervisar/handle
der patient och
närstående utifrån
deras individuella
behov och
kunskaper
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Svagt
utvecklad
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Tillfredsställande
måluppfyllelse

Värderar och
visar etisk
medvetenhet i
utförandet av
omvårdnaden och
olika
förhållningssätt i
mötet med
patient/er
Visar mod,
samarbetsförmåg
a, noggrannhet,
omdöme och
pålitlighet i
omvårdnadsarbet
et
Tar egna initiativ
och ansvara för
egen inlärning
och utveckling
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Vägledningssamtal den .....................................................................
Hur har jag hittills utvecklats och hur har lärandemiljön varit
ett stöd i mitt lärande?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Hur ska jag utveckla mitt lärande under den tid som är kvar i
VFU och vilket ytterligare stöd behövs i lärandemiljön?
………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
Bedömningssamtal den .................................................................
Namnunderskrift på närvarande vid samtalet
.......................................................................................................
Utvecklingsunderlag
(inför sista VFU: n alt. som legitimerad sjuksköterska)
………………………………………………………………………
…………………………………………..
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