
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Intensivvårdsteknik  
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5 p  
Ladok-kod: B2II01 
Antal registrerade studenter: 17 st 
Program/fristående:  GINTE  
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Vt-2016 

Kursansvarig:  Robert Sköld 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V35-V44 2016 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät 29% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Utvärderingarna visar på att studenterna har varit nöjda med 
kursen i sin helhet. Man kan dock tyda att studenterna tycker 
att kursen känns lite spretig och att de är lite frågande kring 
varför den lägger så stor vikt vid prehospitalt 
omhändertagande och att varför den inte riktas mer mot 
intensivvårdens kontext. Studenterna är nöjda med 
föreläsningarna och simuleringarna, och tycker att 
kurslitteraturen är adekvat. Studenterna har önskemål om att 
få mer tid till att kunna diskutera och problematisera 
medicinska problem. Studenterna tyckte även att det kändes 
onödigt med att examinera samma mål i flera kurser. De gav 
även uttryck för olika önskemål vad de ansåg var adekvata 
frågor i kursens individuella tentamen. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

I samband med simuleringen emot slutet av kursen gavs det 
tillfälle för samtal med studenterna i mindre grupper. Där gav 
de tydlig uttryck för att de hade önskemål om att lägga in mer 
undervisning i simuleringsmiljö, då de upplevde att det var 
oerhört lärorikt att få sätta sin teoretiska kunskap i ett 
sammanhang. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursen har ändrats något denna termin. Simulering och 
individuell inlämningsuppgift har lagts till och någon/några 
föreläsningar har tagits bort till förmån för simulering. Kursen 
har gett flera nya infallsvinklar i hur vi skall fortsätta med 
simuleringsteknik i både undervisningssyfte och i 
examination, samt hur man kan få studenterna att reflektera 
kring handhavande, hygien och hållbar utveckling kopplat till 
den medicinska teknik som används i högteknologisk miljö. 
Inför nästa kurs så kommer hållbar utveckling att förtydligas 
och kunna följas som en röd tråd genom kursen.  

Eventuella förslag till Kursen kommer att till största delen följa samma upplägg som 



förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

tidigare kurs.  

Övrigt   
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