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Återkoppling på kliniska färdigheter under termin 3 
 
Återkopplingen på studenternas kliniska färdigheter sker under VFU i primärvården och  
under VFU bas. Återkopplingen ges enligt EPA-modellen som beskrivs närmare i den film 
som finns på VFU hemsidan. De kliniska aktiviteter (= EPA) som är aktuella att observera och 
ge återkoppling på under termin 3 är framtagna genom jämförelse mot kursmålen för termin 
3 (se separat dokument på VFU hemsidan). 
 
Varje student bör få minst två återkopplingar av handledare på varje klinisk aktivitet (=EPA) 
enligt nedan under VFU bas. Handledaren kan ge återkoppling på en eller flera kliniska 
aktiviteter vid ett och samma tillfälle, t.ex vid ett mottagningsbesök. Vi medsittningen under 
VFU bas ges med fördel återkoppling på flera kliniska aktiviteter. 
Under VFU primärvård ges minst en återkoppling på aktuella EPA under placeringen. 
  
Efter avslutad klinisk aktivitet gör handledaren en bedömning av självständighetsnivån enligt 
en observationsskala. Alla studenter förväntas nå upp till minst nivå 2a (= studenten utförde 
aktiviteten tillsammans med mig) på observationsskalan. Återkopplingen sker muntligt och 
skriftlig. Den skriftliga återkopplingen dokumenteras i en digital plattform (Ortrac). 
 
Följande kliniska aktiviteter (= EPA) är aktuella under VFU bas 
 
Anamnes 
 
1.1 Initiera anamnes med öppen fråga och efterhöra patientens egna tankar, eventuell oro, 
förväntningar samt de frågor som uppstår.    
  
1.2 Ställa adekvata riktade frågor utifrån symtombild och bakgrund, med beaktande av det 
akuta, allvarliga och vanliga.  
 
1.3 Säkerställa informationsöverföring och bekräfta patienten genom tillämpliga 
sammanfattningar.  
  
1.5 Inhämta anamnes från patienter i olika åldrar, patienter med kognitiv, affektiv eller 
beteendemässig funktionspåverkan och från anhöriga, samt med hjälp av tolk.  
 
Status 
 
1.7 Utföra en adekvat strukturerad statusundersökning mot bakgrund av aktuellt problem 
och riskfaktorer, med beaktande av hygienregler och patientens integritet.  
 
1.8 Använda vanliga undersökningsinstrument av relevans, till exempel otoskop, 
oftalmoskop, spekulum för gynekologisk undersökning. Under termin 3 ligger särskilt fokus 
på blodtrycksmätning.  
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Värderingsförmåga 
 
9.4 Utifrån patientens behov samverka med och hänvisa till andra instanser/professioner. 
Under termin 3 ligger särskilt fokus på samverkan med andra professioner.  
 
 
 
 
Följande kliniska aktiviteter (= EPA) är aktuella under VFU primärvård 
 
Status 
 
1.7 Utföra en adekvat strukturerad statusundersökning mot bakgrund av aktuellt problem 
och riskfaktorer, med beaktande av hygienregler och patientens integritet.  
 
1.8 Använda vanliga undersökningsinstrument av relevans, till exempel otoskop, 
oftalmoskop, spekulum för gynekologisk undersökning.  
Under termin 3 ligger särskilt fokus på blodtrycksmätning.  
 
Procedurer 
 
6.9 Koppla EKG         
 
Värderingsförmåga 
 
9.4 Utifrån patientens behov samverka med och hänvisa till andra instanser/professioner. 
Under termin 3 ligger särskilt fokus på samverkan med andra professioner.  
 
 
Följande kliniska aktiviteter (=EPA) observeras under träning på KTC 
 
6.16 Utföra basal och avancerad HLR. Förväntad nivå minst 2b. 
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