
H18 SBMS15 VFU

Antal respondenter: 25
Antal svar: 15

Svarsfrekvens: 60,00 %

Övergripande VFU placering   
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet 
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet 
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet

SBMT14
15
SBMS15
Sbms15
Sbms15
SBMS15
15
SBMS15
SBMS15
Sbms15
SBMS15
SBM15
SBMS15
SBMS15 



Förlossning
Förlossning, BB och Neo
Förlossning/BB/Neonatal
Förlossning, neo, niva, familjebb
Förlossning
Malmö Förlossning + Ystad BB + Lund Neo
Förlossning 
Förlossning
Förlossningen
Förlossning, BB och Neo. 
Förlossningsavdelning
Förlossning
Malmö förlossning/BB/Neonatal
Förlossning/BB/Neo
förlossningen 

Malmö KK
Kristianstad
Kristianstad/Lund 
Lund
Halmstad 
Malmö
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg 
Malmö
Lund
Malmö
Halmstad
Lund

INTRODUKTION OCH BEMÖTANDE   

1. Jag har fått introduktion på min placering   
1. Jag har fått introduktion på min placering Antal svar
1.Inte alls 2 (13,3%)
2 1 (6,7%)
3 3 (20,0%)
4 2 (13,3%)
5 4 (26,7%)
6. I hög grad 3 (20,0%)
Summa 15 (100,0%)



Medelvärde Standardavvikelse
1. Jag har fått introduktion på min placering 3,9 1,7

2. Jag har blivit bra bemött av min/a handledare.   
2. Jag har blivit bra bemött av min/a handledare. Antal svar
1.Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (13,3%)
4 0 (0,0%)
5 4 (26,7%)
6. I hög grad 9 (60,0%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
2. Jag har blivit bra bemött av min/a handledare. 5,3 1,0



3. Jag har blivit bra bemött av övrig personal   
3. Jag har blivit bra bemött av övrig personal Antal svar
1.Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (6,7%)
4 1 (6,7%)
5 7 (46,7%)
6. I hög grad 6 (40,0%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
3. Jag har blivit bra bemött av övrig personal 5,2 0,9

Kommentar
Bra introduktionsdag i Malmö inför BB-placering. Erhöll information både muntligt och skriftligt under dagen. Viktig information som var bra att 
ha med sig inför BB-placeringen. Mycket nöjd med denna dagen!  
Tidigare haft placering på förlossning i Kristianstad och fick då en halv introduktionsdag. 
Förlossningen och familjebb har varit fantastiskt! Neo och niva väldigt dåligt, kände sig inte välkommen. 
En handledare första kommentar på förlossningen i Malmö på natten var: "Du går med mig hela tiden, så du inte hittar på något skit". Kanske 
ingen vidare bra första kommentar. Man blir ju ganska så stressad som student.  
Den andrar handledaren jag har haft har varit fantastisk! 
Jag började min placering med tre nätter på ett helt för mig nytt sjukhus. Fick ingen introduktion innan, utan fick komma till nattpasset. Fick 
ingen information om var jag skulle byta om och har i slutet av min placering inte fått något skåp utan byter om i ett omklädningsrum som ska 
vara "rent" med op-kläder. 
Introduktion var planerat men blev inställt p.g.a. sjukdom vilket jag all förståelse för, men jag hade önskat att vi fick den då jag aldrig gjort 
praktik i Lund. Det som dock kan förbättras till nästa gång är att VFU-platsen går ut med korrekt information till studenterna. Tyvärr upplevde 
jag starten på VFU:n väldig rörig med felaktig information.  
Viss personal på förlossningsavdelningen hade lite av en "dålig attityd" mot oss studenter tycker jag. Främst hade de åsikter om vår förra 
praktikplats, som att den inte var "lika bra" som denna.. och att vi skulle vara förberedda på en stor skillnad.
1. Kort men bra introduktion på BB och neo, vilket kändes ok eftersom jag inte var där så lång tid. På förlossningen var jag även förra 
förlossningskursen så däe behövde jag ingen introduktion. 

2. Blivit varmt välkomnad av mina handledare på både förlossningen, BB och neo. Under mina två veckor på BB gick jag med fyra olika 
handledare. Om möjligt hade det varit bra om en bara gick med två olika personer för kontinuitet. 

3. Blivit väl bemött av alla utom en stafettläkare på förlossningen som var nedlåtande mot mig vid ett tillfälle. Diskuterat händelsen med 
studentansvarig på förlossningen, och hon skulle ta det vidare. Upplevde egentligen inte att det var någon stor sak för mig men tänker på 
framtida studenter och personal som kommer möta personen ifråga i framtiden.



HANDLEDAREN/HANDLEDARNA   

4. Handledaren/na har känt till utbildningens innehåll/lärandemål.   
4. Handledaren/na har känt till utbildningens innehåll
/lärandemål. Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (13,3%)
3 0 (0,0%)
4 3 (20,0%)
5 6 (40,0%)
6.I hög grad 4 (26,7%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
4. Handledaren/na har känt till utbildningens innehåll/lärandemål. 4,7 1,3

5. Handledaren/na har engagerat sig i mitt lärande   
5. Handledaren/na har engagerat sig i mitt lärande Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (6,7%)
3 1 (6,7%)
4 1 (6,7%)
5 4 (26,7%)
6.I hög grad 8 (53,3%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
5. Handledaren/na har engagerat sig i mitt lärande 5,1 1,2



Kommentar
Så stor skillnad på handledare, vissa är mer informerade andra inte alls. Det borde verkligen vara en chefsfråga ute på avdelningarna att se till 
att personalen som ska ha studenter också är motiverade och har rätt handledarutbildning. Det betyder så mkt för min utveckling i mitt nya 
yrkesval.
Handledarna på förlossningen hade koll och engagerade sig i mitt lärande.  
BB och Neo hade sämre koll.
Samma här - jättebra på förlossningen, sämst på neo och niva. 
De var inte inlästa på vad för kursmål som hörde till kursen och därmed dåligt förberedda på vad som förväntades av mig. Men det kunde vi 
prata om. 
Jag har haft en handledare, den andra kunde ej handleda av personliga skäl. Detta har gjort att det har blivit lite "hattigt" att ha nya som inte 
känner mig eller vet vad jag kan eller inte kan. Överlag har det gått bra ändå. 
Handledaren som jag har gått mest med har varit engagerad. Blir inte på samma sätt om man bara går med någon ett pass.
Är mycket nöjd med mina handledare och vi har under hela tidens gång haft fortlöpande diskussioner om min utveckling och vad jag behöver 
fokusera på.

HANDLEDNINGENS INNEHÅLL    

6. Jag har fått handledning för att kunna nå lärandemålen      
6. Jag har fått handledning för att kunna nå 
lärandemålen    Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (6,7%)
4 1 (6,7%)
5 3 (20,0%)
6.I hög grad 10 (66,7%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
6. Jag har fått handledning för att kunna nå lärandemålen    5,5 0,9



7. Jag har haft möjlighet att med handledaren reflektera över mina  handlingar, tankar och 
upplevelser    
7. Jag har haft möjlighet att med handledaren reflektera 
över mina  handlingar, tankar och upplevelser 

Antal 
svar

1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (6,7%)

4
2 

(13,3%)
5 1 (6,7%)

6.I hög grad
11 

(73,3%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
7. Jag har haft möjlighet att med handledaren reflektera över mina  handlingar, tankar och upplevelser  5,5 1,0

8. Jag har fått möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i kliniskt    
8. Jag har fått möjlighet att omsätta mina teoretiska 
kunskaper i kliniskt 

Antal 
svar

1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (13,3%)
5 2 (13,3%)

6.I hög grad
11 

(73,3%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
8. Jag har fått möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i kliniskt  5,6 0,7



Kommentar
Svårt att svara på frågan då jag har haft flera handledare! Och det är så stor skillnad på hur de handleder. EN är 1 och en är 5 då tar jag ngt 
snitt i mott svar och det gör ju att denna enkätundersökning blir missvisande.
Upplever att jag tillsammans med handledarna har reflekterat mycket, enstaka pass där vi tyvärr inte har hunnit så mycket. Då positivt med 
reflektionsbladen där man kan ta upp det man tänker på och handledaren kan lämna återkoppling. 
Bra på förlossningen, sämst på neo och niva. 
Har mest haft okomplicerade förlopp, så har inte fått så mycket ny teori att omsätta.
Se ovan

EGET LÄRANDE   
9. Jag har tagit ansvar för att uppnå lärandemålen Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
5 2 (13,3%)
6.I hög grad 13 (86,7%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
9. Jag har tagit ansvar för att uppnå lärandemålen 5,9 0,4

Kommentar
Som student i en specialistutbildning känns detta som en märklig fråga. Hur tänker man? Att jag som student bara är och inte tar ngt ansvar? 
Hur skulle jag då bli godkänd? Bättre med en fråga om hur jag tagit ansvar....
Svårt på neo och niva då de inte brydde sig. 
Jag har haft papperna med mig med alla måöen och med jämna mellanrum tittat på dessa för att uppmärksamma vad jag ska fokusera på och 
vad jag behöver tänka på lite extra.



PROFESSIONALISERING    

10. Handledarens/nas återkoppling bidrog till min utveckling i yrkesrollen          
10. Handledarens/nas återkoppling bidrog till min 
utveckling i yrkesrollen       

Antal 
svar

1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (6,7%)
4 0 (0,0%)

5
4 

(26,7%)

6.I hög grad
10 

(66,7%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
10. Handledarens/nas återkoppling bidrog till min utveckling i yrkesrollen        5,5 0,8

11. VFU perioden har bidragit till min utveckling i yrkesrollen   
11. VFU perioden har bidragit till min utveckling i 
yrkesrollen Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (6,7%)
4 0 (0,0%)
5 2 (13,3%)
6.I hög grad 12 (80,0%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
11. VFU perioden har bidragit till min utveckling i yrkesrollen 5,7 0,8



Kommentar
Upplever att mina handledare har hjälp med mig det som jag behöver utveckla. Har försökt att bidra till att hitta de främsta sakerna som jag ska 
jobba på och därefter stöttat mig i denna utveckling (gäller förlossningspraktik).  
Har under BB-praktik och Neo-praktik upplevt att mina handledare har utgått också från mina mål och det jag vill se och utveckla. Har bidragit 
till att hjälpa mig framåt i min utveckling. 
Upplever att det gått upp och ner med självförtroendet under framför allt förlossningsplaceringen. Detta har jag pratat om med mina handledare
, och de har stärkt mig under processens gång.

HELHETSINTRYCK   

12. Jag har uppnått mina lärandemål   
12. Jag har uppnått mina lärandemål Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (13,3%)
5 8 (53,3%)
6.I hög grad 5 (33,3%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
12. Jag har uppnått mina lärandemål 5,2 0,7



13. Jag har fått tillräckligt med stöd från kliniska lärare/adjunkt (Besvaras i de fall dessa 
förekommer)   
13. Jag har fått tillräckligt med stöd från kliniska lärare
/adjunkt (Besvaras i de fall dessa förekommer)

Antal 
svar

1. Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (9,1%)

3
2 

(18,2%)
4 0 (0,0%)
5 1 (9,1%)

6.I hög grad
7 

(63,6%)

Summa
11 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
13. Jag har fått tillräckligt med stöd från kliniska lärare/adjunkt (Besvaras i de fall dessa förekommer) 5,0 1,5

14. Jag har upplevt lärandemiljön som positiv under denna VFU perioden   
14. Jag har upplevt lärandemiljön som positiv under 
denna VFU perioden

Antal 
svar

1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (6,7%)

4
3 

(20,0%)

5
6 

(40,0%)

6.I hög grad
5 

(33,3%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
14. Jag har upplevt lärandemiljön som positiv under denna VFU perioden 5,0 0,9



15. Jag är nöjd med min VFU som helhet   
15. Jag är nöjd med min VFU som helhet Antal svar
1. Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (13,3%)
4 0 (0,0%)
5 7 (46,7%)
6.I hög grad 6 (40,0%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
15. Jag är nöjd med min VFU som helhet 5,1 1,0

Kommentar

 
upplever att studenterna överlag är väldigt målinriktade och följer sitt "uppdrag".
Känner att jag har utvecklat mig inom lärandemålen men hade velat utvecklats ännu mer inom denna tiden ändå.  
Upplevde mittsamtalet med klinisk lärare som positivt, kunde få svar på saker kring mitt lärande som hjälpte mig framåt och samtidigt gav mig 
svar samt ingav mig lugn för det jag kände var jobbigt i min utveckling.  
Hade önskat ännu fler veckor med förlossningspraktik, känns bra att det kommer snart igen.  
Det har varit en utmanade praktik! Samtidigt också mycket givande och rolig!   
Jag tyckte det var intressant att se en "ny" verksamhet och jämföra med min tidigare placering. Det var dock något jobbigt i början då man var 
ny och inte kände någon liksom det kändes som man var "grön" igen och började om på nytt men man kom in i det efter hand. Jag tror att det 
är fördelaktigt att byta placering denna andra praktiken för att sedan få återkomma till den man hade först och där "knyta ihop säcken".
Upplever att personalen tagit hänsyn till alla studenter och lagt upp arbetet så att vi som studenter ska få ut så mycket som möjligt av varje 
pass. 
Jag är väldigt nöjd med min placering på förlossningen i Lund! Har varit helt fantastiska veckor och underbara handledare som sett mig, givit 
mig utrymme att utvecklas, backat och stöttat mig när det behövts. 



Övriga kommentarer   
Övriga kommentarer
Om regeringen vill att det ska utbildas fler barnmorskor och pengar för förlossningsvård sätts av till de olika landstingen/regionerna, hur 
används dessa medel då av klinikerna? Har det överhuvudtaget satts av pengar till utbildning/handledare? Har man inte förstått att man måste 
börja i rätt ände för att få nya kollegor? Personalen behöver "morötter" för att dels orka med sitt arbete och dels handleda. Det fungerar otroligt 
dåligt att låta en omotiverad BM undervisa en student. Så hur motivera? Ett hett tips är ju att lyssna på sin personal och deras önskemål kring 
utbildning och handledning. Sen krävs en schemaläggning som håller för studenten, att vara så trött att man bara längtar tills passet är över ger
ingen bra lärandemiljö, och jag har investerat såå mkt i denna utbildning - tid och pengar. När svaret blir att scheman måste se ut som de gör 
för att alla studenter ska kunna få praktikplats blir jag irriterad, var ligger felet då? För få platser? Och hur ska schemat kunna hjälpa detta? 
Resultatet är en trött student som inte lär fullt ut på sitt pass. Det tråkigaste är att det klagats på detta i flera år, men utan resultat, det känns inte
bra alls att det inte blir bättre. För de studenter som inte klarar av nattpass måste det gå att ordna så att man inte behöver arbeta natt, hur ska 
man annars locka fler till yrket? Är det typiskt kvinnligt att bara bita ihop och göra jobbet men inte må bra? Det finns ju människor som klarar av 
och vill jobba natt, för givetvis måste personal finans på natt också. 
Att sen ha som mål att varje student ska ha minst 50 förlossningar för att bli godkänd känns som en föråldrad idé. Det är ju helt och hållet 
individuellt hur studenten hanterar sina förlossningar! Och hur mycket mer jag behöver tränas! Jag kanske skulle behöva 100 förlossningar 
medan en kursare är redo efter 30. Här handlar det ju om att vi har för många handledare som inte kan bedöma oss! Hade jag haft två 
handledare och mittsamtalet togs på allvar och sedan slutsamtalet och att jag utifrån detta var godkänd eller inte och dessutom visste vad jag 
behövde träna mer på så hade detta räckt. Nu känns det som en tävling mellan kursarna - vem når snabbast 50 förlossningar? Jag tycker att 
det är ett uselt system som är otroligt stressande. Att skriva reflektioner efter varje förlossning kan ändras till att reflektera över veckans lärande
och sätta sej och diskutera detta med sin handledare och få veta vad man gjort bra och mindre bra. 
Jag vet att det klagats på att man i Malmö lottar ut patienterna till personalen och inte går efter att ngn har student och behöver förlossning, 
men jag tycker att personalen/koordinatorn gör vad hon kan för att det ska fungera. Det tråkiga är "tävlingskänslan" att få en förlossning. Jag 
kan tycka att jag lärt mej jättemycket under ett pass där jag gjort mycket men inte förlöst, och då räknas inte detta? Budskapet blir att det är 
själva framfödandet som räknas... är det inte just detta som förlossningsvården överlag behöver arbeta mot? Att se kvinnan under hela 
förlossningen och inte bara under framfödandet? Att lägga vikt vid ankomstsamtal och omhändertagande och inte bara fokusera på att babyn 
ska ut? Det finns mycket att diskutera kring detta känner jag. Barnmorskeyrket är så speciellt och vi som valt detta är så målinriktade och vill 
verkligen komma i mål, så jag tror inte att det finns ngn större risk med att låta studenter ta mer ansvar för sitt lärande, dock kommer vi åter till 
att handledarens roll är mkt viktig. Här finns mkt att jobba fram, men snälla, börja på det och prata inte bara kring det!
Förlossningen i Kristianstad, mkt bra placering.  
BB Kristianstad, inte ofta de får bm-stud och pga det vet handledarna inte vad som förväntas av oss och jag som aldrig har jobbat på BB vet 
inte vad bm gör på BB men blev okej ändå. Ej hunnit med inlämningsuppgifterna. Pendlingen är inget jag rekommenderar för andra. 
Förlossningen får högsta betyg på allt! Dock är neo och niva under all kritik - dåliga handledare, dåligt omhändertagande av patientens 
anhöriga (talade med deras chef om det), man kände sig mest ivägen. De förstod inte varför vi som BM-studenter skulle vara där ens. 
Bortkastat! 
Neonataluppgiften och amningsobservationen har varit alldeles för omfattande med tanke på de få dagar vi hade avsatt för att observera. Enl 
amningskunnig BM kan knappt ordinarie personal utföra en så grundlig amningsobservation som förväntats av oss studenter, på de få dagar 
som avsatts för det. 
Lite olika då det var på olika ställen. Har mest utgått från förlossningen i mina svar då det var hela sex veckor. BB upplevde jag inte som lika 
bra, generellt brist på barnmorskor vilket innebar att vi fick göra en del annat än det som vi skulle fokusera på den här perioden. 
Haft många olika handledare. Det är inte optimalt.
Tyvärr fick jag under min placering gå med flera olika handledare utöver mina "ordinarie". Mina handledare bytte många av sina turer som jag 
redan tilldelats, ibland kunde jag ändra turerna efter handledarna men ibland behövde jag behålla turerna som de var planerade då jag redan 
planerat kring schemat vi fått. Jag förstår absolut att man kanske behöver byta någon enstaka tur men när det blir flera upplever jag det lite 
hänsynslöst mot studenten. Detta resulterade i att jag fick gå med flera olika handledare, vilket kan vara både positivt och negativt. Främst 
negativt då man blir lite hämmad med en "ny" handledare och börjar lite om på nytt. 
Malmös lottningssytem på förlossningarna är inte helt optimalt för oss studenter som vill ha förlossningar. Flera arbetspass där man inte fick 
någon förlossning. Vissa pass kunde man få redan förlösta patienter..
Placeringen på Neonatal var under all kritik. Fick ej gå med en ssk då hon hade vub-barnssk med sig. Jag fick gå med en undersköterska. 
Gjorde ingenting förutom att byta blöja på 1,5kg bebis.  
Placeringen på NIVA var en helt annan. Fantastisk handledare och fick vara involverad i vården av barnen. Lärde mig massor där. Placeringen 
på snitt var värdelös då en ny bm på avdelningen skulle bli upplärd så jag fick ej vara med inne på op utan stå i barnrummet. Placeringen på 
FamiljeBB var mysig och intressant, bäst var dagen på amningsmottagningen!  




