
Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 
tentamenstillfälle. 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Kvinno- och familjehälsa II 

Inom program / fristående 
 

Barnmorskeutbildningen 

Kursansvarig 
 

Lina Palmér 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Ht 2017 

Antal kursdeltagare från start  
 

17 

Anta studenter som svarat 
 

8 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Samtliga studenter som påbörjade kursen har examinerats med 
godkänt resultat. 

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Kursvärdering på Pingpong  

 

 
Mittsamtal – muntligt utvärdering i fysiskt möte med varje enskild 
student under VFU. 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenterna sammanfattar sin VFU med att ge goda omdömen till 
BMM och mindre goda omdömen till Gynekologisk vård på 
mottagning och avdelning.  
 
Inom gynekologisk vård är det främst konkurrensen om att få delta 
på patientbesök som upplevs jobbig och frustrerande. 
Barnmorskestudenterna upplever att de få stå vid sidan och att 
läkarkandidater ges förtur eller att de olika studentgrupperna 
själva får lösa vem som skall vara med patienten. Det upplevs 
också mer rörigt vad gäller schema och handledare inom gyn.  

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  
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- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 
Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Muntlig utvärdering ar och diskussion i samband med seminarier 
har skett vid kursens slut.  
Studenterna sammanfattar sin VFU med att ge goda omdömen till 
BMM och mindre goda omdömen till Gynekologisk vård på 
mottagning och avdelning.  
 
Studenterna saknar litteratur kring HBTQ och sexuell hälsa 
 
I vissa avseenden är handledarna inom VFU inte uppdaterade på 
kursplan och studiehandledning. 
 
Studenterna upplever att det finns en otydlighet vad gäller 
föräldrautbildning och de krav som ställs på varje enskild student. 
Det upplevs också som det är en stressigt att få ihop tillräckligt 
många preventivmedelsbesök.  
 
Inom gynekologisk vård är det främst konkurrensen om att få delta 
på patientbesök som upplevs jobbig och frustrerande. 
Barnmorskestudenterna upplever att de få stå vid sidan och att 
läkarkandidater ges förtur eller att de olika studentgrupperna 
själva får lösa vem som skall vara med patienten. Det upplevs 
också mer rörigt vad gäller schema och handledare inom gyn.  
 
Assce upplevs ibland svårt att använda av studenter och 
handledare. Vissa studenter uttrycker en frustration inför 
handledarens sätt att handleda och ge feedback/reflektera 
till/med studenten. Ibland är det vagt och inte tydligt hur 
feedback/reflektion ska genomföras.  
 
Loggboken utvärderas och studenterna upplever att det vill bättre 
respons från lärarna.  

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal / teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Studenterna ger som förslag att: 
-genomföra en kursintroduktion 
- handlandledarna ska vara bättre förberedda på kursens innehåll 
och mål 
-tydligare formulerade krav vad gäller föräldrautbildningen 
-fler seminarier för att reflektera kring erfarenheter under VFU 
-lärarna ska vara mer aktiv och stimulera till reflektion i Loggboken 
-schema och kontaktuppgifter till VFU längre tid än i nuvarande 
form 

Återkoppling 
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Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Kursrapporten återkopplas till den grupp som just avslutat genom 
att publiceras på ping pong samt muntligt vid fysiska möten med 
studenterna.  

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapporten återkopplas muntlig till nästkommande grupp 
studenter 

Övrigt 
 
Förbättringar som planeras genomföras: 
- Inför nästkommande kursstart planeras en gemensam kursintroduktion 
- Huvudhandledare inom VFU skall inför varje få kursplan och studiehandledning som sedan 

skall vidarebefordras till handledarna.  
- Kontakt har tagit med gyn för att förbättra för studenterna 
- Tydligare beskriver kraven för föräldrautbildning 
- En plan för hur reflektioner skall stimuleras genom Loggbok har utarbetas av kursansvarig 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
 
Övergripande regelverk 
Högskoleförordningen 1993:100, 1 kap 14 § föreskriver att: 
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten 
skall hållas tillgängliga för studenterna.” 
 
Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås: 
(Tillgänglig: http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument > Utbildning ) 
 
Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter: 
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår 
också att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter 
och eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av. 
Kursrapporten är offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material 
som av andra skäl är offentligt. 
 
 
* För Akademin för vård, arbetsliv och välfärd gäller att kursrapporten skickas till 
sektionschef och till administrationen (adress: a2@hb.se) för publicering på webb och för 
arkivering i kursdossier.  

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument
mailto:a2@hb.se


Enkätdelning

https://pingpong.hb.se/courseId/21503/coursePreviewOverview.do?pollId=13457848[2018-01-19 11:25:22]

Enkät
Aktivitet
Status
Datum
Besvarad av

Enkätresultat
Utvärdering av Kurs: Kvinno- och familjehälsa II VABMO16 H
62KF02 H17-1 Kvinno- och familjehälsa II, 10,5 hp VABMO16h
öppen
2018-01-19 11:24
8(17) (47%)

barnmorskans ansvar och roll inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4
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teorier, modeller och begrepp som ligger till grund för barnmorskans vårdande inom mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 28,6% 57,1% 14,3% 0%
Antal 2 4 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

patientperspektivets betydelse för barnmorskans vårdande inom mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 71,4% 28,6% 0% 0%
Antal 5 2 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ur ett intersektionellt perspektiv

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls
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Fördelning 42,9% 42,9% 14,3% 0%
Antal 3 3 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

tillämpa hälso- och sjukvårdslagstifning och evidensbaserad kunskap som berör barnmorskans
verksamhet inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 57,1% 42,9% 0% 0%
Antal 4 3 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

ge stöd till blivande och nyblivna föräldrar
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

att ta initiativ, planera och genomföra vård inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och
gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls
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Fördelning 71,4% 28,6% 0% 0%
Antal 5 2 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

analysera komplexa vårdsituationer, formulera bedömningar, föreslå undersökningar, diskutera och ge
förslag på vårdåtgärder, genomföra, följa upp och utvärdera vård inom mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 42,9% 57,1% 0% 0%
Antal 3 4 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

stödja och stärka kvinnan och hennes närstående inför och i föräldraskapet, i förberedelse inför
förlossning samt utvärdera stödet
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 71,4% 28,6% 0% 0%
Antal 5 2 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

genomföra och individinriktad och utåtriktat arbete till ungdomar för att främja sexuell och reproduktiv
hälsa



Enkätdelning

https://pingpong.hb.se/courseId/21503/coursePreviewOverview.do?pollId=13457848[2018-01-19 11:25:22]

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 14,3% 85,7% 0% 0%
Antal 1 6 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

genomföra sex och samledvnadsundervisning

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 71,4% 28,6% 0%
Antal 0 5 2 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

tillämpa didaktiska teorier och modeller vid hälsofrämjande arbete och stöd i föräldraskapet
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 85,7% 14,3% 0%
Antal 0 6 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

genomföra hälsofrämjande samtal inom mödravård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 71,4% 28,6% 0% 0%



Enkätdelning

https://pingpong.hb.se/courseId/21503/coursePreviewOverview.do?pollId=13457848[2018-01-19 11:25:22]

Antal 5 2 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

ge vård och rådgivning vid sexuellt överförbara sjukdomar

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 71,4% 28,6% 0%
Antal 0 5 2 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

genomföra komplexa gynekologiska hälsokontroller och rådgivning
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 28,6% 71,4% 14,3% 0%
Antal 2 5 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

genomföra rådgivning och förskrivning inom antikonception som krävs för att erhålla förskrivning av
läkemedel i födelsekontrollerande syfte

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls
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Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

informera om fosterdiagnostik

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 71,4% 28,6% 0% 0%
Antal 5 2 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

ge abortrådgivning och vård vid abort och missfall
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Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 28,6% 57,1% 14,3% 0%
Antal 2 4 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

ge vård vid gynekologiska tillstånd, sjukdomar och besvär inom barnmorskans kompetensområde

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 57,1% 42,9% 0% 0%
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Antal 4 3 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

självständigt genomföra dokumentation som berör barnmorskans ansvar- och verksamhetsområde
utifrån gällande lagar och förordningar

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt

Nej, inte
allssjälvständigt
genomföra

Fördelning 85,7% 0% 14,3% 0%
Antal 6 0 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

kunna delta i kvalitetsarbete inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård



Enkätdelning

https://pingpong.hb.se/courseId/21503/coursePreviewOverview.do?pollId=13457848[2018-01-19 11:25:22]

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 14,3% 57,1% 28,6% 0%
Antal 1 4 2 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt,
vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls
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Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0%
Antal 4 2 0 0

6 av 17 har svarat (35%)
Max antal val: 1

visa ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och
patientsäkert handlande i vårdarbetet

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 100% 0% 0% 0%
Antal 7 0 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

kritiskt reflektera över patientperspektivets betydelse för ett profesionellt förhållningssätt inom
mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 100% 0% 0% 0%
Antal 7 0 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

 värdera komplexa etiska frågeställningar inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och
gynekolgisk vård i relation till barnmorskeprofessionens etik

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara Nej, inte alls
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obetydligt
Fördelning 71,4% 28,6% 0% 0%
Antal 5 2 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

värdera hur intersektionella aspekter påverkar barnmorskans vård inom mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning och gynekologisk vård

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 42,9% 42,9% 14,3% 0%
Antal 3 3 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

kritiskt reflektera över personlig yrkesväxt som barnmorska och identifiera ytterligare behov av kunskap
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Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

värdera barnmorskeprofessionens betydelse för en hållbar utveckling av kvinnors sexuella och
reproduktiva hälsa (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet)

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara Nej, inte alls
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obetydligt
Fördelning 28,6% 57,1% 14,3% 0%
Antal 2 4 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

Seminariet har underlättat lärandet.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 42,9% 42,9% 14,3% 0%
Antal 3 3 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Hade önskat mer reflektion i grupp, när studenter samlas endast en dag på en seminarium finns inte
mycket utrymme till samtal. Kursen innebär (och hela utbildningen) mycket egen reflektion som ibland
kan vara bra att få dela med sig med andra studenter samt mentorer.

Jag hade önskat en återkoppling i tentan till preventivmedelsförskrivningen. Där jag hade fått fräscha upp
de kunskaper jag förvärvade för ett år sedan vid den tentan och fått gå in i en mer komplex situation. Det
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tror jag hade underlättat för lärandet. Jag saknar också kunskap om STI, provtagning, behandling osv.
Jag saknar även HBTQ i utbildningen. Tycker det är dåligt att det inte tagits upp överhuvudtaget under
hela utbildningen. Kursuppgiften var bra på sitt sätt men för min del tycker jag att de
tentor/studieuppgifter där vi utgår från ett patientfall ger mig mkt mer lärandemässigt.

Examinationerna har överenstämt med kursens mål.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 42,9% 57,1% 0% 0%
Antal 3 4 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Hade önskat någon mer tena för att få bättre studiemotivation.
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Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 57,1% 42,9% 0% 0%
Antal 4 3 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

responsen på loggboken har varit under all kritik. Personliga möten hade varit att föredra.

Kommentarer i loggboken stimulerande inte till vidare reflektioner.

PING PONG har fungerat bra.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 71,4% 14,3% 14,3% 0%
Antal 5 1 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Svårt att hitta rätt info, upplevs rörigt. Ibland har man själv fått ta kontakt med ansvarig för att få tillgång
till kursmaterial.

Information som enligt lärare ska finnas har inte kommit fram till oss studenter.

Informationen inför VFU har varit tillräcklig.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 85,7% 14,3% 0%
Antal 0 6 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Tycker generellt och så även vid denna VFU att informationen inför att vi går ut på praktik har varit för
dålig. En genomgång av dokumentationen om preven hade varit bra för att förstå syftet och vad vi ska
dokumentera och vad som ingår i preven.

Jag kan tycka att vi kunde haft någon gemensam genomgång inför VFU eller att studiehandledningen blir
lite tydligare. Det var exempelvis viss tveksamhet om vad som gällde vid föräldrautbildning och hur vi
skulle dokumentera våra prev timmar.

Hade det inte varit för att jag avtalat med handledare på BMM vid förra praktiken så hade de inte kunnat
planera för min praktik.

Handledarna har varit stöd för mitt lärande.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Handledaren hade ingen kunskap om min kursplan eller om lärandemålen. Jag fick informera henne.

Är jättenöjd med handledning på min VFU.

Bmm har varit bra. Gyn mott har inte fungerat, personal vet inte att man kommer, bm har flera studenter
samtidigt, finns inte tillräckligt med personer att gå bredvid

Bedömnings formuläret har varit stöd för mitt lärande.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 42,9% 57,1% 0%
Antal 0 3 4 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Massa text, mycket är inte relevant, känns mest svårt och man sätter ett kryss här och där. För abstrakt.

Jag kan tycka att bedömningsformuläret innehåller lite för många punkter och att man kanske istället
hade kunnat sätta ihop några till samma. Dessutom tycker jag att det i formuläret ibland låter som att det
ställs för orimliga krav på oss som studenter som ex att vi ska vara som ett föredöme för personal och
andra studenter.

Bedömningsamtalen har varit stöd för mitt lärande.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 14,3% 71,4% 14,3% 0%
Antal 1 5 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Bättre med mer fokus på vårdsituationer och mer konkreta, direkta frågor från lärare.

Dina teoretiska kunskaper har du kunnat omsätta i praktiken under VFU.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Min förståelse för hur kunskapsområdet sexuell och reproduktiva ska användas i praktiken har
ökat under VFU.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 85,7% 14,3% 0% 0%
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Antal 6 1 0 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Jag har fått möjlighet till reflektion uder VFU. (Flera alternativ är möjligt)

Alternativ Ja, med min
handledare.

Ja, med min
huvudhandledare.

Ja, med min
lärare. Ja, i grupp Nej, inte alls.

Fördelning 85,7% 28,6% 14,3% 28,6% 0%
Antal 6 2 1 2 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 5

Respondentkommentarer:

Hade önskat mer reflektion, man känner isg många gånger väldigt endsam ute på VFU och jämför sig
ibland med andra studenter. 
Eftersom kurmålen är rellativt höga och alla inte har samma förutsättningar att uppmå dem, hade längre
studietid och mer reflektion varit att föredra.
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Den reflekterande loggboken har hjälpt mig att utvecklas som barnmorska

Alternativ Ja, absolut Ja, delvis Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 85,7% 14,3% 0%
Antal 0 6 1 0

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 1

Övriga kommentarer kring din VFU

Fritextsvar:

Jag hade önskat en återkoppling i tentan till preventivmedelsförskrivningen. Där jag hade fått fräscha upp
de kunskaper jag förvärvade för ett år sedan vid den tentan och fått gå in i en mer komplex situation. Det
tror jag hade underlättat för lärandet. Jag saknar också kunskap om STI, provtagning, behandling osv.
Jag saknar även HBTQ i utbildningen. Tycker det är dåligt att det inte tagits upp överhuvudtaget under
hela utbildningen. Kursuppgiften var bra på sitt sätt men för min del tycker jag att de
tentor/studieuppgifter där vi utgår från ett patientfall ger mig mkt mer lärandemässigt.

Det har varit svårt att få helheten och trygghet i rollen som bm då mycket energi gått till att jaga
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preventivmedelsrådgivning för att få ihop tiden.

2 av 17 har svarat (11%)

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen?

Fritextsvar:

0 av 17 har svarat (0%)

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

Fritextsvar:

Jag tycker att kursen över lag är bra. Seminariumet var ett roligt sätt att reflektera på. Men jag tycker att
ni ske se över om man ska använda boken "the woman in the body" i uppgiften, den var väldigt svår att
få tag i så jag tänker att ni säkert kan hitta en annan bok att använda i uppgiften istället.

Information till Gynmottagningen vilka studenter som kommer, så de i tid kunde skicka ut schema till oss.
De visste att studenter skulle komma, men de visste inte vilka.

Bra planering inför mittbedömningen, men skulle önska att slutbedömningen bokas i tid också, så
handledarna hinner planera i sina tidböcker !

Annars har det varit en kanon placering på VFU och en bra kurs i stort !

2 av 17 har svarat (11%)
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