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Studentnamn (textas)

Personnummer

Kurs
Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp

VFU-plats och ort.

Vecka

Obligatoriska moment

Datum

Signatur
Signatur handledare

Lärandeplan inför Verksamhetsförlagd
utbildning överlämnad till handledare
Genomfört samtliga Aktiviteter under VFU

Signatur student

Deltagit i reflektionsseminarium

Signatur handledare

Deltagit i examinerande slutseminarium

Signatur lärare

Handledares bedömning inför examinerande slutseminarium

o
o

Datum

Signatur
Signatur handledare

Tillfredsställande kunskapsnivå utifrån bedömningskriterier
(se sidan 2)
Ej tillfredsställande kunskapsnivå utifrån bedömningskriterier
(se sidan 2)

(skälen för ej tillfredsställande ska motiveras nedan)

Bedömning i samband med examinerande slutseminarium

o
o

Tillfredsställande kunskapsnivå utifrån instruktioner för
slutseminarium (se PM)
Ej tillfredsställande kunskapsnivå utifrån instruktioner för
slutseminarium (se PM)

(skälen för ej tillfredsställande ska motiveras nedan)

Datum

Signatur
Signatur bedömande
lärare

Generell information om VFU i aktuell kurs

Det här dokumentet rör VFU inom psykiatri i termin 4. VFU i denna kurs omfattande minst 36 timmar
vilket motsvarar 5 dagar utförda under 1 vecka. Studenten ansvarar för att samtliga sidor i
bedömningsunderlaget signeras och scannas samt laddas upp som ett dokument i kursens Canvasrum.
Det ska ske senast två veckor efter avslutad VFU som underlag för kursbetyg.

Psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp

Studenten ska under handledning arbeta utifrån omvårdnadsprocessen med fokus på samskapande
omvårdnad i det korta och långa mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Det är en fördjupning
jämfört med VFU i termin 3, att ytterligare fokus läggs på att kunna samarbeta med personer som
studenten möter i sin framtida profession.
Vid problem under VFU-perioden eller vid frågor kontaktar studenten Klinisk Adjunkt (KA) och
handledaren samt huvudhandledare som finns knuten till verksamheten. Då det föreligger risk för en
student att inte uppnå tillfredsställande under VFU ska KA samt huvudhandledare underrättas för att,
tillsammans med studenten, planera för den kvarvarande tiden i VFU.
Bedömningskriterier
Handledarens bedömning
Vid den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatrin bedöms studentens inför
reflektionsseminarium utifrån nedan beskrivna punkter. Handledaren gör en bedömning på sida 1 om
studenten har tillfredsställande kunskap. Först efter att handledaren bedömt tillfredsställande kan
studenten genomföra examinerande slutseminarium (se PM).
• förmåga att identifiera behov av omvårdnad vid sviktande psykisk hälsa med beaktande av
patientens och dess närståendes perspektiv.
• kunskap i professionskunskaper så att ingen persons hälsa eller säkerhet riskeras.
• förmåga att problematisera konsekvensen av samskapande omvårdnad i relation till sviktande
psykisk hälsa.
Bedömning vid examinerande slutseminarium
Vid examinerande slutseminarium bedöms studentens förmåga att
• aktivt presentera uppgiften utifrån uppgiftens beskrivning i PM.
• muntligt reflektera över hur det egna förhållningssättet och vårdmiljön påverkar mötet med
patienten och dess närstående.
• reflektera över dilemman som kan uppstå vid omvårdnad i samband med sviktande psykisk
hälsa och stigmatisering i samband med sviktande psykisk hälsa.

Närvarorapport VFU

Signerat och scannat dokument laddas upp i lärplattform senast två veckor efter avslutad VFU.
Arbetstidslagen ska efterföljas vad gäller antalet arbetspass i rad samt arbetad tid och uttag av raster
under varje arbetspass.
Planerad schemavecka ________________
Handledarens namn
Textat

_____________________________________

Telefonnummer

Klinisk utbildningsplats ___________________________

Klinisk utbildningsplats ________________________

Typ av vård ________________________

Studentens namn

År _______

Textat

_________________________

Personnummer

________________________

Dag Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ev. Notering

Totalt antal timmar under VFU

VT

HT

Termin (2, 3, 4, 5, 6) ____
Timmar

Stud. signatur

Handl. signatur

