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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 18 09 17 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Akutmedicin, 7,5 hp 

Inom program / fristående 
 

Programstudenter för specialistutbildningarna inom Ambulans, 
Anestesi och Intensivvård och som fristående kurs 

Kursansvarig 
 

Lena Hedegärd 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

v. 35 – v.44, H17 

Antal kursdeltagare från start  
 

137  

Anta studenter som svarat 
 

39  

Examinationsresultat  
 
 
 

Kursen examinerades med en skriftlig individuell hemtentamen 
(tentamen A) och en digital hemtentamen (tentamen B).  
Tentamen A:1 tenterades av 111 studenter med följande resultat: 
G: 84 studenter = 76 %, U: 27 studenter = 24 %. 
Tentamen B:1 tenterades av 110 studenter med följande resultat: 
VG: 59 studenter = 54 %, G: 27 studenter = 24 %, U: 24 studenter = 
22 %.   
 
 

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

 

 
 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 

 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering i 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  

Av totalt 137 studenter har 39 besvarat kursutvärderingen, vilket 
ger en svarsfrekvens på 28 %.  
Introduktion: har till stora delar fungerat bra. 
Mål: Kursmålen återges till stor del ha blivit väl uppfyllda. Det ges 
inga kommentarer till måluppfyllelsen. 
 Kurslitteraturen har överensstämt med kursmålen. Vissa anger att 
man inte har använt kurslitteraturen utan nöjt sig med 
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- Lokaler 
- Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

 

föreläsarnas handouts.  
Kursens föreläsningar har till stor del upplevts mycket bra både 
utifrån innehåll och föreläsarnas förmåga att förmedla sitt 
budskap. Det framkom dock en del synpunkter på 
ämnesinnehållet. De önskar ”mer praktiska tips” hur de bedömer 
en akutpatient.  
Den digitala examinationsformen anges som tillfredsställande och 
överensstämmande med kursens mål. Studenterna kommenterar 
att tentamenstiden för den digitala tentamen bör utökas. Någon 
anser att tentamen är för stor och omfattande och önskar att 
tentamen delas upp i två tillfällen.  
Kontakt med kursansvarig har fungerat bra. 
Det framkommer en del kritik i enkäten om ventilationen och 
brister i tekniken, gällande ljud och bildskärm. 
 
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

 

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

 
För att komma till rätta med de tekniska problemen, se till att 
teknisk personal inför varje föreläsning finns tillgänglig samt att 
utrustningen är kontrollerad i god tid före föreläsningsstart. 
Den digitala hemtentamen kommer i nästa kurs att göras på skolan 
i en datasal.  

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

just avslutat kursen 
 

Kursrapporten kommer att finnas tillgänglig via Hb:s hemsida. 

- till nästkommande grupp 
studenter 
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Övrigt 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett stort intresse bland studenter att läsa kursen som 
har ett högt söktryck. I enkäten lyfter studenterna uppfattningen om att kursen berör många 
intressanta ämnen och att föreläsarna i stort håller hög kvalitet. Det är en kurs som de 
”rekommenderar att alla borde läsa i framtiden”.  
 
 
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas.  
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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 VHB gäller att kursrapporten skickas till studierektor och till administrationen (adress: vhb@hb.se) för 
publicering på webb och för arkivering i kursdossier.  

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