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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 2019-11-28 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 B2MB21 HT19-2 Bedömningar och 

omhändertagande inom ambulanssjukvård 
II, 7,5 hp GAMBU19h 

Inom program / fristående 
 

Ambulansprogrammet 

Kursansvarig 
 

Gabriella Norberg Boysen och Andreas Dehre 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

V46-V2 

Antal kursdeltagare från start  
 

36 (varav 36 färdigställd kursen) 

Anta studenter som svarat 
 

17 (av 36) 47% 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Simuleringsövningar 1.5 hp 
34 G av 36 efter första simuleringsomgången 
36 G av 36 efter andra simuleringsomgången 
 
VFU 1.5 hp 
36 G av 36 efter första VFU-omgången 
 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 2.5 hp 
6 VG av 36 efter första inlämningstillfället 
17 G av 36 efter första inlämningstillfället 
13 U av 36 efter första inlämningstillfället 
 
7 VG av 36 efter andra inlämningstillfället (totalt) 
29 G av 36 efter andra inlämningstillfället (totalt) 
 
Reflektionsseminarium 1.5 hp 
34 G av 36 efter första examinationstillfället 
36 G av 36 efter andra examinationstillfället 
 
Skriftlig inlämningsuppgift baserad på den verksamhetsförlagda 
utbildningen 0.5 hp 
 
31 G av 36 efter första inlämningstillfället 
36 G av 36 efter andra inlämningstillfället 

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

 

Ej aktuellt 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 

Ej aktuellt 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

Undervisning: 82%(helt-eller ganska bra) av de som svarat på 
kursutvärderingen anser att undervisningen på kursen varit ett 
stöd för lärandet. 
 
Innehåll: 94 %(helt-eller ganska bra)av de som har besvarat 
kursutvärderingen anser att man haft tillräckliga förkunskaper för 
att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll. 
 
Kurslitteratur: 89 %(helt-eller ganska bra)av de som besvarade 
kursutvärderingen anser att litteraturen varit ett stöd för sitt 
lärande. 
58% anser att det påståendet om att litteraturen varit ett stöd för 
sitt lärande stämmer ganska såväl överens. 
 
Examinationer: 95 %(helt-eller ganska bra) av de som svarat på 
kursutvärderingen anser att examinationsformerna varit ett stöd 
för lärandet. 
 
Övrigt: 82%(helt-eller ganska bra) av de som svarat på 
kursutvärderingen tycker att de fått ökad kunskap om forskning 
inom kursens kunskapsområde. 
 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Flera studenter berättar om värdet av simuleringen som 
undervisningsform, speciellt simulering tillsammans med 
akutstudenter. Man lyfter också som värdefullt att simuleringen är 
dynamisk, d.v.s. att fallen blivit mer och mer utmanande.  
 
Seminariet i samband med den individuella inlämningsuppgiften 
avses som mycket värdefullt.  
 
Flera anser att kursen ibland tenderar att inrikta sig mot personer 
som redan är verksamma inom ambulanssjukvården.  
Önskemål om teoretisk bredd inom farmakologi och 
lagar/förordningar efterlyses.  
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Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal / teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

 
Se över omfattningen av litteraturen till nästa kurs. 
 
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar till maximalt 
lärande för både studenter med och utan ambulanserfarenhet. 
 
Eventuella bredda det teoretiska underlaget  
 

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

just avslutat kursen 
 

 
 
 
 
Göra resultatet synligt för studenterna i pågående kurs 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Presentera informationen på kursintroduktionen till nästa 
kurstillfälle 

Övrigt 
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