
BEDÖMNINGSFORMULÄR

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

 Studentens namn:……………………………………………………………………………….

VFU placering:…………………………………………………….fr.o.m………..t.o.m……….
Ev.frånvaro……….dagar………..tim, vid…………….tillfällen

HALVTID �

AVSLUTAD KURS �

Kursmål                           Kriterium I tillräcklig grad I otillräcklig grad
Planera analyser/
undersökning

Genomföra analyser/
undersökning

Självständigt kunna
planera och genomföra
analyser/undersökning
utifrån befintlig skriftlig
instruktion förklara
bakomliggande teorier
och beskriva
metodprinciper

Förklara
bakomliggande
teorier och beskriva
metodprinciper
TeknisktSjälvständigt kunna

bedöma resultaten ur såväl
teknisk som medicinsk
synvinkel

Medicinskt

Självständigt kunna identifiera de moment i
laboratorieprocessen som kan påverka
analyssvaret
Kunna beskriva laboratoriets organisation och
logistik
Kunna beskriva laboratoriets
kvalitetssäkringsarbete
Uppvisa ett professionellt och etiskt
förhållningssätt vid kontakt med patienter,
blodgivare och anhöriga

Sammanfattning:

Bedömning: Godkänd  � Underkänd �

Datum:

_______________________________ ______________________________________
Huvudhandledare/Studentansvarig: Den studerande har tagit del av bedömning



Bedömningsmall till Verksamhetsförlagd utbildning VFU termin 4 och 5
Kursmål                           Kriterium I tillräcklig grad I otillräcklig grad

Planera analyser/
undersökning

Planerar självständigt, förbereder
och har uppfattning om
materialåtgång

Är oförberedd och saknar
planering. Bristande förmåga i
att bedöma materialåtgång.

Genomföra analyser/
undersökning

Utför självständigt
analyser/undersökningar enligt
metodbeskrivning. Arbetar med
noggrannhet. Har ett
reflekterande arbetssätt. Lämnar
arbetsstationen i godkänt skick.

Utför inte analyser självständigt
i tillräcklig grad. Är inte
noggrann i utförandet. Följer
inte metodbeskrivningen.
Reflekterar inte över
genomförandet. Lämnar
arbetsstationen i ett icke
godkänt skick.

Självständigt kunna
planera och genomföra
analyser/undersökning
utifrån befintlig skriftlig
instruktion förklara
bakomliggande teorier
och beskriva
metodprinciper

Förklara
bakomliggande
teorier och beskriva
metodprinciper

Förklarar grundläggande teorier
och beskriver metodprinciper
muntligt eller skriftligt.

Kan inte förklara
grundläggande bakomliggande
teorier och beskrivna
metodprinciper.

Tekniskt Bedömer självständigt resultat
och kontroller. Identifierar
självständigt tekniska avvikelser.
Följer metodbeskrivning.

Kan inte självständigt bedöma
resultat och kontroller.
Identifierar inte tekniska
avvikelser. Följer inte
metodbeskrivning.

Självständigt kunna
bedöma resultaten ur såväl
teknisk som medicinsk
synvinkel

Medicinskt Identifierar medicinskt
avvikande resultat och har
patientfokus

Har bristande insikt i betydelsen
av medicinsk bedömning.
Agerar ej i enlighet med
gällande föreskrifter om resultat
är starkt avvikande

Självständigt kunna identifiera de moment i
laboratorieprocessen som kan påverka
analyssvaret

Identifierar vilka moment i
laboratorieprocessen
(preanalytiska-analytiska-
postanalytiska)som kan påverka
analysresultat/bedömning av
undersökning

Kan inte identifiera viktiga
moment i laboratorieprocessen
(preanalytiska-analytiska-
postanalytiska)som kan påverka
analysresultat/bedömning av
undersökning

Kunna beskriva laboratoriets organisation och
logistik

Tagit del av  laboratoriets
organisation och översiktligt
beskriva laboratoriets logistik

Har inte tagit del av
laboratoriets organisation och
kan inte översiktligt beskriva
laboratoriets logistik

Kunna beskriva laboratoriets
kvalitetssäkringsarbete

Kan översiktligt beskriva
laboratoriets
kvalitetssäkringsarbete och
identifiera moment som utgör
grund för uppställda
kvalitetskrav.

Ej tagit del av laboratoriets
kvalitetssäkringsarbete. Kan ej
identifiera vilka moment som
utgör grund för uppställda
kvalitetskrav.

Uppvisa ett professionellt och etiskt
förhållningssätt vid kontakt med patienter,
blodgivare och anhöriga

Kan gällande lagar som gäller
tystnadsplikt, sekretess samt visa
respekt för patientens integritet
vid undersökningar och
provmaterial.

Kan inte förhålla sig till
gällande lagar angående
tystnadsplikt, sekretess och
visar inte  respekt för patientens
integritet vid undersökningar
och provmaterial.

Diskutera följande vid halvtidsbedömning och vid slutbedömningen:

Studenten har under denna VFU placering:
Visat intresse för att noggrant utföra arbetsuppgifter         Visat öppenhet för konstruktiv kritik
Visat förmåga till samverkan med handledare/övrig personal             Passat överrenskomna tider

Det är viktigt att under VFU tiden utföra reflekterande samtal med studenten. Detta för att kunna följa
studentens utveckling.
Är det något från detta samtal eller något annat som du tycker relevant att nämna finns det möjlighet att skriva
ned det under sammanfattning på bedömningsformuläret.




