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Kursfakta 

Kursens namn: Kvinno- och mödrahälsovård  
 
 

Kurskod SBMR11 

https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1739 

Kursansvarig: Ingela Sjöblom Antal poäng 6 hp 

Antal studenter  26 Startdatum 2018.10.22 -  Slutdatum: 2018.11.16 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 
1501 individuellt enligt 
fastställda kriterier (formulär) 
med muntlig genomgång 
(VFU) 5 hp 26 G 
1502 Individuell skriftlig uppgift 
samt muntlig gruppexamination 
0,5 hp, 26 G 
1503 Seminarium, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp 0,5hp 26 G 
 

 svarat på  
kursvärderingen: 21 
  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens uppläggning: fyra veckor VFU på barnmorskemottagning med en dags 
fältstudier på bortmottagning. Två teoretiska moment; ett vårdseminarium med patientfall och ett 
seminarium om stöd i föräldraskap.  
 
Studenterna är överlag nöjda ed denna kursen. Någon tycker att det är för stora skriftliga uppgifter, 
någon tycker att handledaran är dåligt insatta i kursmål och bedömning. 
Vi kommer att se över storleken på uppgifterna. På handledardagen ska mål och bedömning 
förtydligas ytterligare. 
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Studenterna var i över lag nöjda med bemötandet från handledare och övrig personal liksom med 
introduktionen på sin vfu-plats. Handledarna upplevdes i ha varit engagerade i studentens lärande 
och kände till kursplanens mål, vilket några studenter dock upplevde som bristfälligt. Handledningens 
innehåll upplevdes bra och studenterna hade fått möjlighet till reflektion. Studenterna hade också i 
fått omsätta sina teoretiska kunskaper kliniskt på ett tillfredsställande. De upplevde också att tagit 
ansvar för sitt eget lärande. Både handledarens återkoppling och vfu-perioden i sin helhet  upplevdes 
ha utvecklat studenterna i den professionella yrkesrollen. De upplevde också i hög grad att de 
uppnått sina lärandemål.  
Någora studenter upplevde att varken de eller handledarna var klara över hur lärandemålen skulle 
konkretiseras och bedömmas.  
 
Lärandemiljön har upplevts positiv och vfu-perioden positiv i sin helhet.  
 
Studenterna upplever sig ha fått gott stöd av klinisk lärare/adjunkt. Se kommentar nedan. 
 
Det framkom av några studenter att de upplevde ha för lite tid att förjupa dig i praktiken rent 
teoretiskt, och att de inlämningsuppgifter som finns i kursen tar för mycket tid. 
 
 
 

Planerade åtgärder: Att på handledardag och vid introduktion av VFU-n i kursen på ett fördjupat sätt 
gå igenom kursmål och bedömningsformulär. 
 
Se över inlämningsuppgiften och eventuellt minska den. 
  
 
 

 


