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Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Datum: 2016-06-28 
 

Kursfakta 
Kursens namn 
 

Ambulanssjukvård, 15 hp 
 

Inom program/fristående 
 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård, 60 hp 

Kursansvarig 
 

Anders Bremer 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin) 
 

Vecka 3–22, Vt-16 
 

Antal kursdeltagare från start  
 

35 (31 kvar efter studieuppehåll och studieavbrott) 
 

Antal studenter som svarat 
 

19 av 31 studenter (61 %) 

Examinationsresultat  
 
 
 

Tre examinationsmoment har ingått enligt nedan. 
 
Klinisk verksamhetsförlagd examination (13,5 hp):  
        efter genomförd VFU 30 G och 1 U 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift (0,5 hp):  
        efter första tillfället 29 G 
        efter andra tillfället 31 G 
Simulering (1,0 hp):  
         efter första tillfället 28 G och 3 U 
         efter andra tillfället 31 G 
 
Kursbetyget godkänd (G) uppnåddes av 30 studenter. 
 

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

 

 
I samband med mittbedömningssamtalet mellan student, 
handledare och lärare görs en muntlig utvärdering och 
värdering där uppföljande åtgärder beslutas. 

Sammanfattning av 
mittvärdering  

Inte aktuellt. Varje utvärdering följs upp individuellt utifrån 
de behov som framkommit i mittbedömningssamtalet. 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  

- Introduktion 

Praktikplatserna 
Eftersom det skett förändringar avseende praktikplatser och 
längden på praktiken, ställdes ja/nej-frågor om respektive 
praktik var viktig för studenten för att nå kursmålen. Svaren 
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- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 

Övrigt  

utföll enligt följande:  
• Ambulanssjukvård: Ja 63 % och nej 37 % 
• Anestesi: Ja 90 % och nej 10 % 
• Räddningstjänst: Ja 26 % och nej 74 % 
• Larmcentral: Ja 74 % och nej 26 % 

Kommentarer: Studenter med tidigare erfarenhet av 
ambulanssjukvård ansåg att placeringen inom 
ambulanssjukvård var för lång och hade önskemål om andra 
och individuellt anpassade placeringar inom andra 
vårdområden (akutmottagning, barnakut, förlossning, anestesi, 
HIA). Placeringen inom anestesi ansågs mycket lärorik. En 
del önskade längre praktik medan andra kortare tid. 
Placeringen inom räddningstjänst ansågs vara för lång och 
kunde kortas till ett par dagar. Studenterna ansåg att det var 
för mycket tid utan innehåll och att andra praktikplaceringar 
borde prioriteras istället. Placeringen på larmcentral fick gott 
omdöme och ökade förståelsen för larmoperatörernas arbete. 
 
När det gällde placeringen inom ambulanssjukvård ställdes 
även frågor om handledarnas antal, kompetens och arbetssätt. 
Samtliga studenter hade en huvudansvarig bashandledare och 
bashandledare med specialistutbildning inom 
ambulanssjukvård. Majoriteten (95 %) hade 1-2 
bashandledare medan resten hade 3-5 bashandledare. Daglig 
genomgång och planering av handledningen gjordes av 68 % 
av bashandledarna och 95 % var nöjda med den handledning 
de fått av den huvudansvariga bashandledaren och samtliga 
var nöjda med övriga bashandledare. 

 
Mål och innehåll 
En majoritet skattade att kursens innehåll ”i mycket hög grad” 
eller ”i hög grad” bidrog till kunskap, förståelse, färdigheter 
och förmågor i 14 av de 17 kursmålen. Avseende 3 kursmål 
skattade studenterna kursens innehåll som att det ”delvis” och 
”i låg grad” hade bidragit. Målen var:  

1. redogöra för hur vårdvetenskapliga begrepp, teorier 
och modeller kan tillämpas inom ambulanssjukvård  

2. utöva ledarskap och samverkan i den prehospitala 
miljön 

3. skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk 
skriftspråksnorm och med användande av korrekt, 
vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika 
perspektiv på en kursspecifik fråga belyses 
 

Examinationer och inlämningsuppgifter 
En majoritet (58 %) ansåg inte att den individuella skriftliga 
inlämningsuppgiften (0,5 hp) var bra. Kritiken handlade om 
att reflektionsuppgiften var för lik en uppgift som förekommit 
i en annan kurs och att det kan räcka med den reflektion som 
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görs med bashandledarna. 
En majoritet (88 %) ansåg att examinationen i form av 
simulering (1,0 hp) var bra och att bedömningsinstrumentet 
(PGRS) fungerade bra. Samtliga upplevde användningen av 
skådespelare som mycket positivt då det var mer realistiskt än 
vid simulering med docka. Samtliga ansåg att användningen 
av iSimulate fungerade bra. 
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

Inte aktuellt.  

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

Mål/Innehåll 
• Tydliggöra hur vårdvetenskapliga begrepp, teorier och 

modeller kan tillämpas inom ambulanssjukvård. 

Praktikplatser 
• Minska praktiktiden inom räddningstjänst till 14-16 

timmar (2 arbetspass). 
• Se över möjligheten att fritt kunna välja 1-2 veckors 

praktik på akutmottagning, barnakutmottagning, HIA 
och/eller förlossning. 

• Individuellt anpassa praktiktiden inom 
ambulanssjukvård till 6-9 veckor.  

Examination 
• Se över den skriftliga inlämningsuppgiftens innehåll 

och omfattning. 
  

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

just avslutat kursen 
 

Återkoppling ges via studentsidorna på högskolans hemsida. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Återkoppling ges i kursintroduktionen till nästkommande 
ambulansprogram. 

Övrigt 
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