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Kursansvarig: Maria Ekelin Antal poäng 6 hp 

Antal studenter  29 Startdatum 2015.10.13   Slutdatum: 2015.11.07 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 
1501 individuellt enligt 
fastställda kriterier (formulär) 
med muntlig genomgång 
(VFU) 29 G 
1502 Individuell skriftlig uppgift 
samt muntlig gruppexamination 
26 G 
1503 Seminarium, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp 29 G 
 

 svarat på  
kursvärderingen: 23 
  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens uppläggning: fyra veckor VFU på barnmorskemottagning. Två teoretiska 
moment; ett vårdseminarium med patientfall och ett seminarium om stöd i föräldraskap.  

Vad fungerade bra/dåligt: BRA: Studenterna upplevde sig överlag mycket väl bemötta på vfu-platsen. De 

hade god möjlighet att träna kursens moment, men något mindre tid för reflektion och dialog med handledarna, 

dock i de flesta fall tillräcklig.  Examinationerna upplevdes svara mot lärandemålen. Av de som svarat på 

kursvärderingen ansåg alla utom två att dagen på abortmottagning bidragit till lärandet. Studenterna var nöjda 

med den förberedande handledardagen och påtalade att handledarna var väl förtrogna med kursmålen. Samtliga 

hade haft mittsamtal under vfu och flertalet även målsamtal.  Flertalet var nöjda med basgruppsarbete och 

seminarium. På frågan Hur väl känner du, nu i efterhand, att du var förberedd före din vfu-placering, svarade 

studenterna på en skala från 0 ”Inte alls” till 4 ”I hög grad”. Ingen svarade 1, en student svarade 2, 10 studenter 

svarade 3 och 11 svarade 4. DÅLIGT: Trots handledardagen fick 5 av studenterna som svarade på 

kursvärderingen inte information/introduktionsbrev om verksamheten i förväg, 3 hade inte målsamtal och en 

uppgav sig inte ha fått skriftligt underlag vid slutbedömning.  Några studenter önskade inte ha teoretiska 

uppgifter under vfu och upplevde inlämningsuppgiften inför vårseminariet som pressande. Någon önskade 

genomgång av journalsystemet Obstetrix i förväg och flera önskade bättre instruktioner kring hur checklistan 

för antikonception ska fyllas i.  
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Planerade åtgärder: En föreläsare i Obstetrix har kontaktats inför nästa kurs. Seminarieuppgiften med 
inlämning av skriftligt arbete ska sannolikt senareläggas en vecka för mer tid. Ytterligare instruktioner 
kring checklistan för antikonception ska skrivas.  

 


