AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1

Dnr: 211-18

Kursrapport
Kursens namn:

Ladokkod:

Antal högskolepoäng:

Period (ex P1 2018):

Ambulanssjukvård – Verksamhetsförlagd utb.
15 hp

Inom program alt. fristående kurs:

62MA03 VT19-3

P1 v.4-13 & P2 v.14-v23

Specialistsjukskötersteutb. Med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp, GAMBU 18h

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
23% (7 av 30) av studenterna har svarat på kursvärderingen. Studentantalet utgörs av
programstudenter som medverkat i samtliga kurser och examinerande moment.

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen

Examinerande moment:
Verksamhetsförlagd utbildning, 13,5 hp
27 G av 30
Klinisk simulering, examination, 1,0 hp
28 G av 30 efter första försöket
29 G av 30 efter andra försöket
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 0,5 hp
28 G av 30 efter första försöket
30 G av 30 efter andra försöket
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
Generellt sett har kursens examinerande moment varit ett stort stöd för studenternas lärande
(>70%). Den skriftliga inlämningsuppgiften har ansetts som bra och anpassad. Kursens lärare har
generellt utgjort ett stöd för studenternas lärande

Hur kursen har forskningsanknutits
43% av respondenterna avser att kursen givit ökad kunskap om forskning inom kursens
kunskapsområde, medan 29% inte anser det.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Samtliga respondenter anser att man haft de förkunskaper som var tillräckliga för att tillgodogöra sig
kursens innehåll (57% stämmer helt, 43% stämmer ganska bra)

Hur kursens resurser har använts och upplevts
Lärarresurser och planerade timmar har använts för bedömningssamtal, rättning av
inlämningsuppgifter och kliniska examinationer.
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Sammanfattning och övriga kommentarer
En respondent lyfter fram att den kliniska examinationen vållat stor nervositet samt att
examinerande lärare ”petar i småsaker” vilket medför en känsla av otillräcklighet.
En respondent anser ASSCE-dokumentet (bedömningsdokumentet för den kliniska praktiken) som
krångligt och att inte handledaren riktigt förstår innehållet.

Eventuella förslag till förändringar
Flera respondenter lyfter fram önskemål om med bredd vad gäller klinisk praktik. Man önskar i större
utsträckning förlägga praktik på kliniker som psykiatrin, förlossning, barn m.m. Man anser att 7 veckors
ambulanspraktik är alltför långt om man redan arbetar inom ambulanssjukvården.

Kursansvarig: Andreas Dehre
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