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Bedömningsunderlag för läkarstudent på VFU i radiologi och 

övriga diagnostiska specialiteter på K6 
  

 Läkarstudent: ________________ Kurs: _____  Veckor: _________ Datum:____________   

  
VFU-klinik: _____________________ Sjukhus: ______________________________  

  
Syfte:  
• Studenten ska ges återkoppling på sin prestation, relaterat till lärandeplan och mål.  
• Underlag för VFU-ansvarig läkare/ersättare att göra en sammanfattande bedömning av VFU-

perioden.  
• Underlag för examinator för att kunna godkänna/underkänna studenten.  

  
Bedömningen av läkarstudenten grundas på följande delar, vilka bedöms enligt skalan ” 
Utmärkt, Bra, Acceptabelt, Ej acceptabelt”:   
 

1) Allmänt: Uppträdande mot patient/givare, närstående, medarbetare. Visar samarbetsförmåga och förmåga 

att samarbeta med andra yrkesgrupper.   
2) Etik: Visa respekt för patientens integritet och tystnadsplikt, samt respekt och ansvar för patientprovet. 

3) Kvalitetsmedvetenhet: Visa noggrannhet, ansvar och omdöme. Tillämpa säkerhetsrutiner och 

hygien/riskavfallsföreskrifter, samt tillämpa metodbeskrivningar och dokument.  
4) Diagnostik och behandling: Föreslår lämpliga diagnostiska metoder/laboratorietest, värderar normala 

och avvikande fynd, visar prov på kritisk granskning av resultat, samt föreslår lämplig behandling. 
5) Organisationsförmåga: Visa självständighet/ initiativförmåga. Förmåga att planera och utföra 

diagnostiska metoder. 
6) Arbetssätt: Remissformulering resp. –bedömning, söker och beaktar återkoppling, intresse att lära mer, 

interagerar med övriga medarbetare.  
7) Omdöme/ initiativ: Taktfullt agerande, ser sin egen begränsning, frågar vid oklarheter. Tar eget initiativ.  

  
Bedömning fylls i kontinuerligt under placeringen av de VFU-handledare som handlett 
studenten. Det utgör underlag för VFU-ansvarig läkare/ersättare att i slutet av 
placeringen göra en sammanfattande bedömning.   
För att adekvat bedömning av VFU ska kunna göras behövs aktivt deltagande under det antal timmar 

som anges i studiehandledningen för aktuell kurs.  

För godkänd placering krävs minst en kommentar samt en signatur per placeringsvecka.  

  
 Återkoppling:  Bedömning (punkt 1-7 ovan): särskilt bra/tveksamma prestationer noteras:  

(datum & signatur)     
  

_______  ____________________________________________________  

_______  ____________________________________________________  

_______  ____________________________________________________  
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_______  ___________________________________________________  

_______  ____________________________________________________  

_______  ____________________________________________________  

_______  ____________________________________________________  

_______  ____________________________________________________  
 

Sammanfattande bedömning fylls i av VFU-ansvarig läkare/ersättare vid kliniken i slutet av sista 
VFU-veckan   

 Studenten uppfyller närvarokrav             JA    NEJ      

 Aktivt deltagit i VFU-typfallsseminarier     JA    NEJ     EJ AKTUELLT   

 Aktivt deltagit vid strålskyddsseminarium           JA    NEJ     EJ AKTUELLT   

 Aktivt deltagit vid MR-säkerhetsgenomgång    JA    NEJ     EJ AKTUELLT   

 Aktivt deltagit vid:………………………………………………..   JA    NEJ     EJ AKTUELLT   
 

VFU-ansvarig läkare eller ställföreträdare fyller i, undertecknar och överlämnar bedömningsunderlaget till 

studenten samt återkopplar resultatet av utvärderingen. Om studenten vid slutet av placeringen får omdömet ”Ej 

acceptabelt” på någon av punkterna 1-7 blir den sammanfattande bedömningen att studenten inte har uppfyllt 

lärandemålen.   
I dessa fall ska examinator (kursansvarig) omgående underrättas så att en plan för kompletterande undervisning 

och ny bedömning kan upprättas.   
  

 Studenten har uppfyllt lärandemålen  JA   NEJ   
  

Kommentarer  

  
______________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________  

VFU-ansvarig läkare/ersättares underskrift________________________________________   

Namnförtydligande__________________________________________________________   

 
Bedömningsunderlaget lämnas så fort som möjligt efter slutförd placering till 
kurssekreteraren/studieortsadministratör.  
  

  Godkänd  Ej godkänd  Signatur  

Examinators 
bedömning:  

      

 

  

  


