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Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Datum: 2017-06-22 
 

Kursfakta 
Kursens namn 
 

Ambulanssjukvård – verksamhetsförlagd utbildning, 15hp 
 

Inom program/fristående 
 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård, 60 hp 

Kursansvariga 
 

Andreas Dehre & Christer Axelsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin) 
 

v. 3 – v. 22, v17 
 

Antal kursdeltagare från start  
 

43 (41 som fullföljt) 
 

Antal studenter som svarat 
 

 
-- 

Examinationsresultat  
 
 
 

Tre examinationsmoment har ingått enligt nedan. 
 
Moment 1, Verksamhetsförlagd utbildning 13,5hp:  
41 G av 41 
 
Moment 2, Klinisk simulering, examination 1,0 hp:  
         efter första tillfället 39 G av 41 
         efter andra tillfället 41 G av 41 
          
Moment 3, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 0,5 hp 
         efter första tillfället 39 G av 41 
         efter andra tillfället 41 G av 41 
          
Totalt har 41 studenter gjort samtliga examinationsuppgifter 
och är godkända.   
 
 

e 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Pingpong  

 

 
Mittbedömningssamtal har genomförts då det fungerat 
tidsmässigt. Dessa samtal har skett tillsammans med student 
och handledare. I de fall där mittsamtal inte kunnat 
genomföras har ett slutsamtal tillsammans med student och 
handledare skett. Ett av dessa samtal har genomförts via 
skype.  

Sammanfattning av 
mittvärdering  

I de fall där mittbedömningssamtal skett har lärare och 
handledare tillsammans genomfört en kortare avstämning 
efter att praktiken är avslutad. Den slutgiltiga värderingen av 
respektive student har i stort matchat mittbedömningens 
resultat. 
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Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering i 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

 

 
För få har svarat 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

  
För få har svarat 

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

Mål/Innehåll 
• En revidering av praktiken inom räddningstjänst krävs då 

kommunikationen och samarbetet med vissa 
räddningstjänstförbund inte alls fungerat. Diskussion med 
berörda förbund skall ske under hösten. 

Arbetsformer 
• Fysiska mittbedömning- och/eller 

slutbedömningssamtal bör ersättas med skype eller 
annat. Orsaken är dels tidsmässiga skäl samt att för att 
tillgodose högskolans policy om hållbar utveckling. 

Litteratur – 
Examination  

• En revidering av den individuella skriftliga 
inlämningsuppgiften krävs för att bättre uppnå sin 
målbeskrivning 

Organisation av kursen – 
Lokal/teknik 

• Slutexaminationerna kommer att flyttas från 
ambulansstationen i Borås till högskolans KTC. Dessa 
kommer även att filmas för att på så sätt kunna 
bedömas på ett rättsäkert sätt. 

Studentstöd – 
Övrigt – 
 

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

just avslutat kursen 
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Återkoppling ges i kursintroduktionen till Vårdande 
bedömning i nästkommande ambulansprogram. 

Övrigt 
 
 
 

Andreas Dehre 
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