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Kursfakta 

Kursens namn: Förlossningsvård, postnatal vård samt 
neonatal vård, 12 hp 

Kurskod SBMS15 

Hemsida: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=2007 

Kursansvarig: Eva K Persson Antal poäng: 12 hp 

Antal studenter: 25 Startdatum: 2018-11-26 Slutdatum: 2019-01-20 

Antal studenter som 

Klarat ordinarie examinationer (ange 
examinationsformer): 
 
25 studenter 
1601 Förlossningsvård, 8,5 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Individuell bedömning enligt fastställda 
kriterier (formulär) i VFU med muntlig 
genomgång. 
Obligatoriska läraktiviteter: 
Vägledning i yrkesrollen 
Skriftliga dagliga reflektioner 

Klarat på andra tillfället: 
 
 
 
 
 

Svarat på  
kursvärderingen:  
15 av 25 studenter har svarat 
på kursvärderingen.  

 
19 studenter 
1602 Patientfall inom ämnesområdet, 0,5 
hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Gruppuppgift med muntlig framställning 
vid seminarium i grupp med 
individuell bedömning. 
 

 
6 kompletteringar, ingen U 

 
 
 
 
 

 

 
 

25 studenter 
1603 Eftervård, 2,5 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Individuell bedömning enligt fastställda 
kriterier (formulär) i VFU med muntlig 
genomgång.. 
Obligatorisk läraktivitet 
Fältstudie två dagar neonatalavdelning, 
inklusive observationsstudie. 

 
 
 

 

 
18 studenter 
1604 Amningsobservation, 0,5 hp 
Betygsskala: Underkänd, Godkänd 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

 
7 kompletteringar, ingen U 

 

 

Utvärdering  

15 av 25 studenter har svarat på kursutvärderingen 
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Övergripande: 
 
Kursen innehåller 6 veckor på förlossningsavdelning och 2 veckor BB/eftervård innehållande 2 
fältstudiedagar på neonatalavdelning. 
 
Vad fungerade bra/dåligt: 

Utvärderingen är formulerad så att det främst är förlossningsvfun som utvärderats i det som redovisas i staplar. 

Studenterna är överlag nöjda med både vfu och handledare. De upplever sig ha uppnått både kursens och 

sina egna mål. De flesta handledare har haft ett fantastiskt bemötande och en positiv attityd.  

Bra: Förlossningsvfun upplevs överlag positiv. Framförallt de enskilda handledarna även om det finns 

undantag.  

Introduktionsdag som erbjudits på vissa vfu-orter har upplevts väldigt positivt. De som varit på 

amningsmottagning är nöjda. Mittsamtalet där lärare från utbildningen deltagit via webkontakt, har upplevts 

som bra och stärkande av de flesta.  

På frågan om stöd från klinisk lärare/adjunkt finns varierande svar. Kursledningen undrar vad studenterna 

svarat på då det endast finns klinisk lärare på två av 6 orter. 

Dåligt/ Förbättringar:  
På sina håll är det stort missnöje med att studenterna fått sina schema alltför sent, ibland endast en vecka före 
vfu-periodens start. Missnöje finns även med schemat som sådant och svårighet att ändra schema vid 
enskilda behov. I samband med detta har attityden ibland upplevts negativ från klinikens sida (ej från enskilda 
handledare).  
En del studenter har haft många handledare. Överhuvudtaget upplevs att där är för många 
barnmorskestudenter på klinik och det påverkar också att handledarna måste utnyttjas maximalt vilket inte 
alltid blir bra. Det blir också stressigt att få tillräckligt med förlossningar.  
De som inte fått introduktionsdag/timmar har upplevt det negativt. Det gäller främst de som kommit till ny vfu-
ort. Det är svårt att byta vfu-ort men studenterna inser ändå värdet av att få se olika platser.  
 
Generellt har de två fältstudiedagarna på neonatalavdelningar upplevts som dåliga. Neopersonalen har inte 
upplevts intressera sig för barnmorskestudenter.  
 
 

Planerade åtgärder: Vi kan tyvärr f.n. inte påverka antalet studenter. Frågan om schema i god tid och 
möjlighet att ändra schemat enstaka gånger kommer att diskuteras med studerandeansvariga. Värdet av två 
dagar på neonatal diskuteras. Det grundläggande problemet bedöms vara att där finns alltför många andra 
studenter på neonatalavdelningarna, främst blivande barnsjuksköterskor. Detta är svårt att göra något åt. Vi 
arbetar för att samtliga vfu-platser ska ha introduktionsdag i början av placeringen. 

 


