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Portfolio VFU

FOTO

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
I portfolion utgår du från kursens förväntade studieresultat (FSR) samt dina specifika mål för
planering och genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att uppfylla FSR. Vad din
portfolio bör innehålla och syftet med den finner du längre ned i dokumentet.
När du fyllt i din portfolio skickar du den till din huvudhandledare/handledare senast 2 veckor
innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

STUDERANDEPROFIL
Namn
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E-post
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Antagningstermin
(t ex VT 17)
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Tidigare utbildningar

Arbetslivserfarenheter

Verksamhet, ort och antal
år/månader

Vem är jag?
Viktigt att veta om mig
Förväntningar
Farhågor

FÄRDPLAN FÖR VFU
Termin

Planerad/genomförd VFU (enhet och ort)

År och
veckor

T1
T2
T3
T4
T4
T4
T6
T6
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INDIVIDUELLA MÅL
Progression och kunskapsformer
VFU sker i tre professionsblock (år 1, 2, och 3). Studenten ska utvecklas från att i block 1 förväntas
vara deltagare, i block 2 kunna planera, tillämpa och ge stöd i omvårdnadssituationer och i block 3
självständigt kunna initiera, prioritera, leda och ta eget ansvar för omvårdnad av patient.
Studenten bedöms med hjälp av Assessment of Clinical Education (AssCe) bedömningsinstrument
som underlag inför betygssättning. Bedömningskriterierna utgår från FSR i respektive kursplan samt
de nationella krav som ställs för sjuksköterskeexamen.
Kursplanen beskriver FSR och är kursens styrdokument. Enligt Högskoleförordningen ska
nedanstående bedömas under VFU för att ge en helhetsbild av studentens kunskaper.
•
•
•

Kunskap och förståelse
Färdighet och förmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Portfolio
Syftet med portfolion är att du som student, inför varje VFU-period, ska formulera dina mål utifrån
kursens FSR och dina specifika behov. Det är viktigt för dig och dina studier att du använder
portfolion för att handledare/klinisk lärare ska kunna ge dig optimal vägledning under utbildningen.
Du kommer att bygga på din portfolio för varje termin. ”Fyll på” din portfolio under utbildningen med
det aktuella för kursen (ta inte bort några dokument).
Vid samtalet i mitten av din VFU-period med huvudhandledare/handledare och ev. klinisk lärare får
du feedback på dina prestationer och ska tillsammans med handledaren planera för återstående
VFU-period så målen kan uppnås.
Vid slutsamtalet med huvudhandledare/handledare och ev. klinisk lärare kommer dina handledare
att sammanfatta hur du har uppnått målen för kursen och ge dig feedback på vad du bör arbeta
vidare med i kommande VFU-period.
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PROFESSIONSBLOCK 1
Blocket omfattar tre veckors VFU. Dessa genomförs inom äldrevård i termin 2.
Kursen syftar till att du ska skaffa dig kunskaper om och färdigheter i att med ett hälsofrämjande
perspektiv ge grundläggande omvårdnad. Kursen syftar även till att du ska erhålla ett vetenskapligt
perspektiv på omvårdnad genom kritisk granskning och reflektion.

Omvårdnadsprocessen är densamma oavsett termin och nedan har du en översikt över de olika
momenten i processen.

OMVÅRDNADSSITUATION

BEDÖMNING

UTVÄRDERING
Bedöma resultat av
genomförda åtgärder

Vilken information behöver du?
Samla information om/av
patient. Identifiera och beskriv
omvårdnadsbehov

GENOMFÖRANDE
Beskriva hur planerade
åtgärder genomförs

OMVÅRDNADSDIAGNOS
Sätt upp mål

PLANERING
Planera åtgärder
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp, termin 2
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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PROFESSIONSBLOCK 2
Blocket omfattar 5 veckors VFU i termin 3 och totalt 12 veckor på termin 4
Under termin 3 så genomför du 5 veckor inom sjukhusvård. Termin 4 genomför du 4 veckor inom
primärvård, 4 veckor inom psykiatrisk vård och 4 veckor inom sjukhusvård.
Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom omvårdnad i olika vårdmiljöer samt patienters
sjukdomstillstånd. Fokus ligger på att planera, tillämpa teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter
samt ge stöd.
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Omvårdnaden i olika livsfaser del I, 30 hp, termin 3
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Omvårdnaden i olika livsfaser del II, 22,5 hp, termin 4, Psykiatri
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Omvårdnaden i olika livsfaser del II, 22,5 hp, termin 4, Primärvård
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Omvårdnaden i olika livsfaser del II, 22,5 hp, termin 4, Sjukhusvård
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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PROFESSIONSBLOCK 3
Blocket omfattar 12 veckors VFU i termin 6. Dessa genomförs inom äldrevård/hemsjukvård sex
veckor och sjukhusvård sex veckor.
Du kommer att fördjupa dina kunskaper och självständigt initiera, prioritera, leda och ta eget ansvar
för omvårdnad av patienten.
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Sjuksköterskans profession- tillämpning, 22,5 hp, termin 6
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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INDIVIDUELLA MÅL UTIFRÅN FSR MED STÖD AV ASSCE
Fylls i av studenten före respektive VFU-period. När du fyllt i din portfolio skickar du den till din
huvudhandledare/handledare senast 2 veckor innan VFU startar samt lämnar den i angiven mapp i
Moodle till din kliniska lärare.
Använd portfolion vid VFU-planeringssamtal, veckosamtal och bedömningssamtal.

Kurs: Sjuksköterskans profession- tillämpning, 22,5 hp, termin 6
Datum för veckosamtal:
Specifika mål

Datum:

Vad behöver jag
studera/träna vidare
på inför och under
nästa VFU?

Datum:

Övrigt:
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