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Trepartssamtal i kursen Sjuksköterskans professionella roll i den 
samskapande omvårdnaden HSPN11  

From vårterminen 2021 sker det avslutande bedömningsdiskussion genom att 
handledare, student och klinisk adjunkt (KA) gemensamt träffas i ett trepartssamtal, 
det sker i v. 10, dvs sista VFU veckan.   

Under VT 2021 sker trepartssamtalet via en Zoom länk som KA ansvarar för.  

I kursen Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, sker 
bedömning av studentens måluppfyllelse i VFU vid två tillfällen. I tredje VFU veckan 
ska en individuell halvtidsdiskussion ske, student och handledare samtalar om 
studentens måluppfyllelse. En avslutande bedömningsdiskussion ska ske sista VFU 
veckan, med student, handledare och klinisk adjunkt, i ett trepartssamtal. Under 
samtalet är student tillsammans med handledare/VFU ansvarig och kliniska adjunkt 
ansvarig för att det sker bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt i VFU. Bedömningen sker genom trepartssamtalet där studenten 
leder samtalet med stöd av AssCe riktade mot kursens lärandemål.  

1, Klinisk adjunkt planerar för tider för trepartssamtal (tid, datum och Zoom länk) det 
finns annonserade i kursen till studenten via CANVAS.  

2, Studenten presenterar tillgängliga tider för handledare, tid och datum bokas 
tillsammans med handledare för avslutande bedömningsdiskussion/ trepartssamtal. 
Handledaren beslutar om 45 min ska bokas eller om ev. risk för icke måluppfyllelse 
föreligger, om mer tid behövs, dvs då bokas 1 h.   

3, Önskad tid för trepartssamtal som är annonserat i CANVAS bokas av studenten. 
Varje VFU plats har en klinisk adjunkt som ansvarig för trepartssamtal och tider som 
är möjliga att boka  

4, Studenten ansvarar för att kontakta klinisk adjunkt vid ev. förändringar eller om 
tiden ska avbokas.   

5, Inför bedömningsdiskussion/trepartssamtal förbereder sig studenten genom att 
göra en självskattning av kunskap och förmåga med stöd av AssCe, gärna med 
tillhörande beskrivande situationer. Även handledaren gör en skriftlig bedömning 
med stöd av AssCe och ev. beskrivande situation som kan utgöra ett förtydligande 
av bedömningen till studentens måluppfyllelse.  

6, Som stöd för trepartssamtalet finns en ”mall” med struktur, se dokumentet 
”Trepartssamtal mall” VFU handboken. 

6, Studenten ansvarar för att underlaget för bedömning är ifyllt enligt anvisning och 
lämnas/scannas in i kursen som underlag för betyg.  

Vid risk för icke måluppfyllelse se fliken Bedömning  

  

  


