
  Programmets namn       
  Kursbokslut  
  

 
Blanketten skickas med e-post till programdirektören senast fyra (4) veckor efter kursslut 

Kursfakta 

Kursens namn: Kvinno- och mödrahälsovård  
 
 

Kurskod SBMR11 

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

Kursansvarig: Eva K Persson Antal poäng 6 hp 

Antal studenter 25 Startdatum 2018.03.05  Slutdatum: 2018.04.01 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 
1501 individuellt enligt 
fastställda kriterier (formulär) 
med muntlig genomgång 
(VFU) 5 hp 25 G 
1502 Individuell skriftlig uppgift 
samt muntlig gruppexamination 
0,5 hp, 25 G 
1503 Seminarium, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp 0,5hp 25 G 
 

 svarat på  
kursvärderingen: 20 
  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens uppläggning: fyra veckor VFU på barnmorskemottagning. Två teoretiska 
moment; ett vårdseminarium med patientfall och ett seminarium om stöd i föräldraskap.  
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Studenterna var i hög grad nöjda med bemötandet från handledare och övrig personal liksom med 
introduktionen på sin vfu-plats. Handledarna upplevdes i hög grad ha varit engagerade i studentens 
lärande och kände till kursplanens mål. Handledningens innehåll upplevdes mycket bra och 
studenterna hade i hög grad fått möjlighet till reflektion. Studenterna hade också i hög grad fått 
omsätta sina teoretiska kunskaper kliniskt. De upplevde också att de i hög grad 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.  
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. 
 
Endast ett fåtal studenter har utnyttjat möjligheten att skriva fria kommentarer. Samtliga positiva. 
”Det har varit en helt fantastisk vfu tid. Har haft underbara handledare som varit otroligt positiva. 
Jag hade önskat att det fanns möjlighet till mer av prev.biten. Men vi har försökt lösa det utefter bästa 
förmåga. 
Väldigt tacksam för att generositet, alla har velat dela med sig av sin kunskap. Känt mig väl 
omhändertagen” 
Hade mest gravida, inte så mycket preventivmedel. Hoppas att det blir mer prev-medel nästa gång. 
 
 

Planerade åtgärder: Några studenter har upplevt sig haft lite antikonception. Kursledningen bevakar 
detta inför nästa placering som ska  göras på samma barnmorskemottagning. Oftast är det endast 
slumpen, men skulle problemet kvarstå så hjälper vi till så att studenten får tillräckligt med 
antikonception.  
 
Inga egentliga förändringar planeras då studenterna inte har haft något negativt att säga.  
 
Anmärkningsvärt är dock att studenterna anser sig fått gott stöd från klinisk lärare/adjunkt då ingen 
sådan finns på barnmorskemottagning. Institutionens lärare har direkt kontakt med den kliniska 
direkthandledaren.. Vi tolkar det som om studenterna menar handledaren och/eller kursansvarig. 
Kursens lärare har god kontakt med vfu-handledare, bl.a. genom en handledardag inför varje vfu-
placering. Denna kontakt är värdefull och fortsatt utveckling av kontakten kommer att ske. 

 


