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Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Datum: 2019-02-04 
 

Kursfakta 
Kursens namn 
 

B2MP01 HT18-2 Prehospital akutsjukvård vid trauma, 7,5 hp, 
GAMBU18h 

Inom program/fristående 
 

GAMBU18h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
mot ambulanssjukvård, 60 hp 

Kursansvariga 
 

Andreas Dehre & Gabriella Norberg Boysen 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin) 
 

v. 45 (h18) t.o.m. v. 4  
 

Antal kursdeltagare från start  
 

44 studenter anmälda till kursen från start 
41 studenter fullföljer kursen, 2 st. uteblir och en uteblir under 
kursens gång. 

Antal studenter som svarat 
 

47% 

Examinationsresultat  
 
 
 

Tre (3) examinationsmoment har ingått enligt nedan. 
 
Individuell examinationsuppgift, 2,5 hp 
efter första ex.tillfället 41 G/VG av 42 
efter andra ex.tillfället 42 G/VG av 42 
 
Individuell simuleringsexamination 2,5 hp:  
efter första ex.tillfället 35 G/VG av 42   
efter andra ex.tillfället 39 G/VG av 42 
efter tredje ex.tillfället 41 G/VG av 42 
          
Gruppsimulering examination, 2,5 hp 
efter första ex.tillfället 41 G av 42 
 
 
Totalt har 41(av 42) studenter gjort samtliga 
examinationsuppgifter och är godkända.   
 
 

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

 

 
Ej aktuellt  
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Sammanfattning av 
mittvärdering  

Ej aktuellt 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering i 
Ping Pong.  

 

 
Kursen generellt: 
 
Kursen har motsvarat mina förväntningar: 
95% svarar instämmer helt eller instämmer delvis 
Kursansvariga lärare har varit lätta att komma i kontakt med: 
95% svarar instämmer helt eller instämmer delvis 
 
De praktiska momenten har generellt motsvarat studenternas 
förväntningar sett till instämmer helt eller instämmer delvis. Dessa 
avser stationsövningarna (95%), gruppövningarna på övningsfält 
(90%), de individuella examinationerna på övningsfält (95%) och 
den prehospitala sjukvårdsledningskursen (71%). 
 
Den teoretiska delen av kursen sett till föreläsningar och dess 
relevans till kursen har varierat något men generellt goda omdömen. 
Vissa föreläsare var dåligt förberedda och någon föreläsning ansågs 
som irrelevant för yrkesrollen. Den individuella teoretiska 
examinationen ansågs som något för enkel.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Övrig feedback 
 

  
Över lag positiv respons via samtal med studenter. Man framhåller 
de praktiska momenten som mycket värdefulla och att dessa varit 
stärkande för den kommande yrkesrollen, oavsett 
ambulanserfarenhet eller ej. Mer praktiska övningar efterfrågas. 
Flera framhåller att det är ”mycket luft” i schemat, något som både 
uppfattas som både positivt och negativt (negativt eftersom kursen 
ansetts ”tappa i tempo” och positivt då det blir tid över för parallella 
kurser för de som läser hela programmet).   
 
Dagarna på övningsfält har upplevts som mycket stimulerande, 
detta framförs både i kursenkät och muntligen. 
 
 

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

Mål/Innehåll 
Då utbildningen och dess kurser kommer förändras till ht19 
kommer upplägget ändras då traumakursen som kurs kommer sluta 
existera. 

Arbetsformer 
Se ovan. 

Litteratur  
Kurslitteratur kommer att revideras till de nya kursplanerna 
 
Examination  
Praktisk simulering och skriftliga uppgifter kommer att 
behållas och utvecklas i de nya kurserna 
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Lokal/teknik 
Fortsätta att använda KTC i största möjliga mån. Övningar på 
övningsfält kommer bibehållas 
Studentstöd – 
Arbeta brett med att se till att alla studenter kan ta till sig 
kunskapen som lärs ut. 
Övrigt  
Utmaningen att anpassa utbildningen efter studenter med 
ambulanserfarenhet och utan. 
 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
kursutvärdering/ursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Återkoppling kommer att ske genom att kursrapporten görs 
tillgänglig på PingPong och akademins hemsida.  
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Återkoppling ges i kursintroduktionen till kurs 
B2MB21 Bedömning och omhändertagande inom 
ambulanssjukvård II i nästkommande ambulansprogram. 

Övrigt 
 
 
 

Andreas Dehre 
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