
H19 SBMS17 VFU 
 

Antal respondenter: 26 
Antal svar: 19 

Svarsfrekvens: 73,08 % 

 
 

 
 

Övergripande VFU placering 
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UM Helsingborg, BMM Eslöv 

BMM City, specMVC Lund, UMO Lund 

Admira, UM Lund, Spec Lund 

Bmm södertull, UMO Lund, spec-MVC Lund 

Olika 

BMM Riksens ständer 

Bm mottagning capio, spec mödesårs, UM Kristianstad 

UM Eslöv, Spec Malmö, Capio Vä Hamn 

Barnmorskemottagning landskrona/svalöv 

Umo malmö, bm-mottagning Livio Malmö, spec-mvc Malmö, 

BMM Linero +UM Lund +Spec Lund 

BMM och UMO 

BMM, SpecAkut, ungdomsmottagning 

Mödravård + ungdomsmottagningen 

BMM, Spec MHV, UM 

Najaden samt oliven 

 
Lund, Malmö 

Lund 

Lund 

Olika 

Lund 

Kristianstad 

Kristianstad och Malmö 

Eslöv och Malmö 

Landskrona 

Malmö 

Lund 

Ängelholm 

Helsingborg 

Helsingborg 



1. Jag har fått introduktion på min placering Antal svar 

1.Inte alls 1 (5,3%) 

2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 0 (0,0%) 

5 5 (26,3%) 

6. I hög grad 13 (68,4%) 

Summa 19 (100,0%) 

 

2. Jag har blivit bra bemött av min/a handledare. Antal svar 

1.Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 1 (5,3%) 

4 0 (0,0%) 

5 3 (15,8%) 

6. I hög grad 15 (78,9%) 

Summa 19 (100,0%) 

 

INTRODUKTION OCH BEMÖTANDE 

1. Jag har fått introduktion på min placering 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

1. Jag har fått introduktion på min placering 5,5 1,2 

 
2. Jag har blivit bra bemött av min/a handledare. 

 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

2. Jag har blivit bra bemött av min/a handledare. 5,7 0,7 



3. Jag har blivit bra bemött av övrig personal Antal svar 

1.Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 1 (5,3%) 

5 4 (21,1%) 

6. I hög grad 14 (73,7%) 

Summa 19 (100,0%) 

 

4. Handledaren/na har känt till utbildningens innehåll 
/lärandemål. 

 
Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 2 (10,5%) 

4 1 (5,3%) 

5 6 (31,6%) 

 
6.I hög grad 

10 
(52,6%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

3. Jag har blivit bra bemött av övrig personal 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

3. Jag har blivit bra bemött av övrig personal 5,7 0,6 

 
Kommentar 

 

Spec MVC i Lund var inte en optimal placering i nuläget. Hårt pressad personal som inte alla va pepp på studenter 

Blivit väldigt väl omhändertagen på Spec och UM Eslöv, extremt bra! Men inte lika bra på Vä Hamn MVC, lägger således bedömningen i 
mitten. 

Både Helsingborgs barnmorskemottagning och ungdomsmottagningen i Helsingborg har helt fantastisk personal, alla kategorier. Väl 
omhändertagen, väl bemött av alla, man inkluderas och respekteras! 

   Trivts mycket bra  

 
 

HANDLEDAREN/HANDLEDARNA 

4. Handledaren/na har känt till utbildningens innehåll/lärandemål. 
 



5. Handledaren/na har engagerat sig i mitt lärande Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 1 (5,6%) 

4 2 (11,1%) 

5 2 (11,1%) 

6.I hög grad 13 (72,2%) 

Summa 18 (100,0%) 

 

 Medelvärde Standardavvikelse 

4. Handledaren/na har känt till utbildningens innehåll/lärandemål. 5,3 1,0 

 

5. Handledaren/na har engagerat sig i mitt lärande 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

5. Handledaren/na har engagerat sig i mitt lärande 5,5 0,9 

 
Kommentar 

 

- På UM hade en handledare lite svårt att släppa taget och låta mig göra praktiska moment.  

- Inte särskilt mycket på Bmm 

- Inte barnmorskemottagningen alls. Men i UM väldigt väl! 

- Upplevde att handledarna på umo hade lite dålig koll på vad som förväntades av studenten, flera verkade tro att det mest var meningen att 
studenten skulle observera. Däremot var alla öppna för att anpassa sig när jag berättade/önskade att få vara mer självständig än att bara o
bservera. 

- På Bmm upplevde jag att man hade bra koll, men på övriga inte alls. De visste inte vad jag skulle lära mig under placeringen, hur mycket ja
g kan förväntas kunna i det här skedet osv. 

- Väldigt nöjd med handledarna på mödravården. Två handledare var fantastiskt ödmjuka, kunniga människor som respekterar och hjälper, 
stöttar och stärker!   

- Go personal på UM, man fick gå med så många olika, alla väldigt trevliga och tillmötesgående. 

 



6. Jag har fått handledning för att kunna nå 
lärandemålen 

 
Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 1 (5,3%) 

4 2 (10,5%) 

5 2 (10,5%) 

6.I hög grad 14 (73,7%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

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 (5,3%) 

4 0 (0,0%) 

 
5 

4 
(21,1%) 

 
6.I hög grad 

14 
(73,7%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

HANDLEDNINGENS INNEHÅLL 

6. Jag har fått handledning för att kunna nå lärandemålen 
 

 
 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 

 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

7. Jag har haft möjlighet att med handledaren reflektera över mina handlingar, tankar och upplevelser 5,6 0,8 



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 1 (5,3%) 

5 4 (21,1%) 

 
6.I hög grad 

14 
(73,7%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

9. Jag har tagit ansvar för att uppnå lärandemålen Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 1 (5,3%) 

4 1 (5,3%) 

5 1 (5,3%) 

6.I hög grad 16 (84,2%) 

Summa 19 (100,0%) 

 

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

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

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

 
Kommentar 

Sådär på BMM 

Jag har inte fått handledning på ett adekvat sätt på MVC men på UM har jag fåttdet väldigt väl. Handledaren på MVC har inte gett någon 
feedback efteråt, men på UM har jag fått det väldigt väl. 

På spec fanns inte utrymme för reflektion eller knappt ens för handledning, men på Bmm och UM var det väldigt bra handledning och 
   reflektionsmöjligheter!  

 
 

EGET LÄRANDE 
 



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

Antal 
svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 1 (5,3%) 

4 1 (5,3%) 

 
5 

2 
(10,5%) 

 
6.I hög grad 

15 
(78,9%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

 Medelvärde Standardavvikelse 

9. Jag har tagit ansvar för att uppnå lärandemålen 5,7 0,8 

 

Kommentar 
 

Ja, men har haft svårt att få tid till studier utöver reflektioner och magister. 
 

 
 
 

Vill ha utfört och varit med om så mycket som möjligt. Inte bara för att bli godkänd utan för min egen skull - för att känna mig trygg i min 
   blivande yrkesroll.  

 
 

PROFESSIONALISERING 

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

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

10. Handledarens/nas återkoppling bidrog till min utveckling i yrkesrollen 5,6 0,8 

Har ibland känt mig låst och omotiverad på MVC vilket har påverkat min inlärning. Har inte varit aktuellt att läsa på när jag kommit hem, då jag 
varit så irriterad och på dåligt humör.  
På UM fått varit med på utbildningar och diskuterat mycket med personalen vilket har breddat min inlärning. Fått en del hel inläsningsmaterial 
och läst på efter praktiken.  



11. VFU perioden har bidragit till min utveckling i 
yrkesrollen 

 
Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 1 (5,3%) 

5 2 (10,5%) 

6.I hög grad 16 (84,2%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

12. Jag har uppnått mina lärandemål Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 0 (0,0%) 

5 3 (15,8%) 

6.I hög grad 16 (84,2%) 

Summa 19 (100,0%) 

 

11. VFU perioden har bidragit till min utveckling i yrkesrollen 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

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

 
Kommentar 

 

UM: Har verkligen utvecklats och handledarna har i stor utsträckning återkopplat på ett lärorikt och konstruktivt sätt.   
MVC: Har inte blivit handledd (utan mer tillsagd) och således inte fått någon givande återkoppling. Den andra handledaren började de sista 
dagarna att reflektera mer om mitt arbete och har gett mig återkoppling på ett adekvat sätt.  

 

 

 

HELHETSINTRYCK 

12. Jag har uppnått mina lärandemål 
 

   Helt avgörande för att få träna alla praktiska moment.  



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 0 (0,0%) 

3 1 (8,3%) 

4 1 (8,3%) 

5 1 (8,3%) 

 
6.I hög grad 

9 
(75,0%) 

 
Summa 

12 
(100,0%) 

 

 Medelvärde Standardavvikelse 

12. Jag har uppnått mina lärandemål 5,8 0,4 

 

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

 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

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



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 (5,3%) 

4 1 (5,3%) 

 
5 

3 
(15,8%) 

 
6.I hög grad 

14 
(73,7%) 

 
Summa 

19 
(100,0%) 

 

15. Jag är nöjd med min VFU som helhet Antal svar 

1. Inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 2 (10,5%) 

4 0 (0,0%) 

5 3 (15,8%) 

6.I hög grad 14 (73,7%) 

Summa 19 (100,0%) 

 

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

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

14. Jag har upplevt lärandemiljön som positiv under denna VFU perioden 5,6 0,8 

 
15. Jag är nöjd med min VFU som helhet 

 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

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

 
Kommentar 

 

SpecMVC var inte så givande,tyvärr. Stressad personal, mest läkarstyrt och inte så varmt bemötande på framförallt specakuten. 

Jag är mindre nöjd med spec, men lärandemiljön på Bmm och UM har varit väldigt bra och jag har utvecklats massor! 

   Väldigt rolig period, lärorik, kul att få återkoppling ifrån termin 1 i mödravården. Se utveckling, känna utvecklingen och få den bekräftad.  



Övriga kommentarer 
 

Övriga kommentarer 
 

 
 
 
 
 
 

- Jättebra att kunna koncentrera sig på VFU en och inte massor med andra uppgifter! Väldigt nöjd med VFU en i helhet!  

- Förutom Spec i Lund har jag haft superbra VFU. Spec va ok men stämningen på avd var väldigt pressad och inte ultimat för studenter. UM  

- Lund och Admira är helt fantastiska praktikplatser! 

- Det var lite jobbigt att ha en paus i mitten av placeringen på UMO i en vecka. Man kom av sig lite och kände sig ny igen den andra veckan.  

- Flödesmätning var kul och något jag gärna haft lite föreläsning om!  

- Eslöv Um har verkligen varit kanon, har lärt mig extremt mycket under dessa veckor, fått jobba självständigt och fått ställa frågor och få 
konkreta tips.   

- På MVC har det varit två handledare, den ena som inte alls har fungerat. Den andra har de sista veckan/dagarna verkligen tagit en roll som 
handledare, då jag valt att gå på henne så mycket jag kunnat. Hon har reflekterat mycket över mina samtal med kvinnorna, och de 
praktiska moment som jag har gjort. Tråkigt att det var just sista veckan som det blev så, och väldigt tråkigt att behöva gå med den första 
handledaren som verkligen tagit mer än vad hon gett, det har påverkat allt i helhet. Har varit irriterad på morgonen på väg dit för jag vet att 
det inte kommer att bli en bra dag om jag måste gå med henne.  

- Capio Ängelholm har varit en mycket bra mottagning att ha praktik på, samma med Ungdomsmottagningen i Ängelholm och Helsingborg.  
Är supernöjd! 

- Ett moment för mycker att behöva skriva reflektion varje dag på BMM och UM. Reflekterar hela tiden ändå och jag tycker det räcker med att 
         behöva göra det varje dag på förlossningsplacering. Tar tid och energi som jag hellre hade lagt på att läsa litteratur. 

 


