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      Version 160307 

 

 

  

   

     Studentens namn ……………………………………… 

                

 

     
OPSR14 Perioperativ omvårdnad med inriktning operationssjukvård V, 7,5 högskolepoäng 

 

 

Bedömningsunderlag utifrån kursmål med stöd av AssCE formuläret 
Bedömningsformuläret är sammansatt utifrån kursmålen av Karin Samuelson  
 

Exempel vid kursmål författade och AssCe nr. utvalda av Lydia Engfors klinisk lärare SUS Malmö, Birgitta 

Å Gustafsson examinator Lunds universitet, Katarina Göransson klinisk lärare SUS Lund & Carin 

Olandersson utbildningsledare anestesikliniken CSK, Christer Westfal lärare Lunds universitet.  

 
Information 

Bedömningssamtalen förbereds genom att handledarna i förväg uppskattar måluppfyllelsen för 

varje kursmål. Studenten gör en självskattning på formuläret utifrån kursmålen samt på AssCE 

formuläret. Under samtalet har studenten en aktiv roll och utgår från sina självskattningar. 

Studenten bör få tydlig återkoppling avseende styrkor och svagheter relaterat till kursmålen och 

hur fortsatt utveckling/lärande kan stimuleras. Handledarna använder de 21 faktorerna i AssCE 

formuläret som en hjälp till förståelse av de generella examensmålen. AssCE kan dock vara till 

hjälp att tolka kursmålen (se nedan) i ett bredare sammanhang relaterat till omvårdnadsprocessen 

och är ett stöd för personlig och professionell utveckling hos studenten. 

 

 

 

 

Bedömningsnivåer 

 

4. Studenten klarar i samråd med handledare SJÄLVSTÄNDIGT….(t.ex. handledaren kan 

ibland ta ett steg tillbaka och medverkar inte aktivt med handling eller ord) 

 

3. Studenten klarar MED STÖD av handledare….(t.ex. handledaren är vid sidan om och ger 

stöd muntligt men behöver inte hjälpa till /ingripa aktivt) 

 

2. Studenten klarar MED AKTIV HJÄLP av handledare….(t.ex. handledaren behöver aktivt 

hjälpa till / ingripa praktiskt)  

 

1. Studenten HAR SVÅRT FÖR…..(t.ex. fastän handledaren förklarar, hjälper till och visar 

samma vårdåtgärd har studenten svårt för att utföra uppgiften) 

 

   Ins t i tu t io ne n för         

   hä ls ove te ns ka pe r  
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Kunskap och förståelse 

 

A. Efter genomgången verksamhetsförlagd utbildning ska studenten kunna analysera och argumentera 

för specifika omvårdnadsåtgärder inklusive säker vård och medicinsk teknik i relation till olika 

kirurgiska ingrepp. 

 

Redogör för hur din planering anpassas till patientens förutsättningar, operation och patientsäker vård  

(AssCe 6, 7, 8, 10,16). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

Färdighet och förmåga 

 

B. Efter genomgången verksamhetsförlagd utbildning ska studenten kunna självständigt och i samverkan 

med patient och närstående identifiera perioperativa vårdbehov samt upprätta en 

omvårdnadsplan, 

 

Redogör för aspekter som ska ingå i patientens perioperativa omvårdnadsplan i samråd med patienten 

före, under och efter ingreppet (AssCe 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………........................... 

 

 

 
C. Självständigt iordningställa operationssal samt utföra efterarbete, 

 

Redogör för hur operationsrummet säkerställs inför operationen och hur efterarbetet ska genomföras 

för att förhindra smittspridning och skador på medicinteknisk utrustning och operationsrum  

(AssCe 11, 21). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 
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Kommentar:……………………………………………………………………………......................... 

 

D. Ansvara för aseptik, hygien, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder, 

positionering, uppdukning, instrumentering och assistering vid operationer, 

undersökningar och behandlingar, 

(AssCe 16,11, 12, 20) 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 
E. självständigt tillämpa kvalitativa och kvantitativa kontroller före, under och efter 

kirurgiska ingrepp samt hantera biologiska preparat, 

(AssCe 11, 21, 18, 20) 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 

 
F. självständigt rapportera, dokumentera och utvärdera omvårdnad och behandling,  

(AssCe 11, 21) 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 
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G. tillvarata patients och närståendes behov av delaktighet, information, säkerhet, 

trygghet och integritet i genomförandet av omvårdnadsåtgärder, 

(AssCe 1, 2, 4) 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………...................... 

 

 

 

 

 
H. tillämpa specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer, 

 

Redogör för operationssjuksköterskans ansvar och uppgift vid katastroflarm (AssCe 13, 14, 15). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 

 
I. tillämpa ett problemlösande förhållningssätt som främjar teamarbete och en god 

arbetsmiljö (AssCe 13, 14, 16). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 
J. Efter genomgången verksamhetsförlagd utbildning ska studenten kunna reflektera över och diskutera 

omvårdnadsproblem i en perioperativ kontext utifrån adekvat forskning, praktik, teoretiska 

perspektiv och operationssjuksköterskans professionella ansvar, 

 

Redogör för hur du tillämpar dina teoretiska och evidensbaserade kunskaper i det kliniska vårdandet 

(AssCe 17). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 
K.  kritiskt reflektera över egen insats i vårdteamet, 

(AssCe 19) 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 

L. reflektera över och diskutera vårdetik inom perioperativ vård i relation till 

personcentrerad vård, vård i livets slutskede och samhällsresurser. 

 
Ge exempel på lindrande kirurgi i livets slutskede (AssCe 8, 9, 18). 

 

Mittbedömning    ___________________________________________ _ 

     1  2  3  4 

 

Slutbedömning      ____________________________________________ 

     1  2  3  4 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………............................. 
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Studentens namn:  
 

 
Mittbedömning - sammanfattande kommentar 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Underskrift handledare (ange datum)………………………………………………………………... 

 

Namnförtydligande handledare ……………………………………………………………………… 

 

Underskrift student (ange datum)……………………………………………………………………. 

 

Underskrift universitetslärare ………………………………………………………………………. 

 

 

Slutbedömning - sammanfattande kommentar 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Handledarens rekommendation: 

 

□ Godkänd VFU    □ Underkänd VFU 

 

För godkänd VFU krävs att studenten uppnått minst nivå 3 på samtliga kursmål. Vid tveksamhet kontakta 

kursledaren.  

 

 

Underskrift handledare (ange datum)………………………………………………………………...  

 

Namnförtydligande handledare ……………………………………………………………………… 

 

Underskrift student (ange  datum)…………………………………………………………………… 

 

Underskrift universitetslärare………………………………………………………………………….  


