
Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 
tentamenstillfälle. 

Datum: 18-04-20 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Intensivvårdsteknik 7,5 hp 

Inom program / fristående 
 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
intensivvård, 60hp 

Kursansvarig 
 

Cecilia Hanson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 03- vecka 12. 

Antal kursdeltagare från start  
 

19 

Anta studenter som svarat 
 

9 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

10 av 19 studenter var godkända när kursen avslutades. 

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

 

 
 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  

Introduktion  
Introduktionen till kursen har fungerat bra enligt studenterna. 
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- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

Mål  
Kursen uppfattas som bred men ”spretig” av de 9 studenter som 
besvarat enkäten. De uttrycker dock att kursens innehåll har bidragit 
till att nå kursens mål.  
 
Innehåll  
Föreläsningar, simuleringar, samt kliniska examinationer har till 
större delen underlättat lärandet, flertalet föreläsningar har hållit en 
hög nivå medan vissa föreläsningar har uppfattats som basala. 
Examinationerna har i huvudsak överensstämt med kursens mål.  
 
Lokaler  
Kurslokaler och den teknik som används har huvudsakligen uppfattats 
fungerat bra.  
 
Kursvärdering på Pingpong  
Återkoppling på föregående kurs har återkopplats i samband med 
introduktion av kursen 
 
Litteratur  
Kurslitteraturen har enligt studenterna har över lag överensstämt 
med kursens mål men har till viss del upplevts omfattande. 
 
Övrigt  
Studenterna uttrycker att de tycker att kursen är mycket spretig och 
bred. Flera studenter framhåller att simulering är väldigt positivt och 
önskar mer av detta. Större delen av studenter upplever dock att de 
generellt är nöjda med kursen och att kurslitteratur och föreläsningar 
har underlättat lärandet. Flertalet av studenter tycker att 
examinationerna har överensstämt med kursplanen. 
Uppslutningen kring föreläsningar har varit god och de flesta 
studenter har varit mycket delaktiga vid diskussioner och 
problematiseringar. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Önskemål om patientfallsseminarier har framförts av studenterna. 

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

Vi kommer att kontakta våra interna /externa föreläsare med mål att 
förbättra de kommentarer av studenterna i utvärderingen. Kursens 
bredd och spretighet kan inte påverkas, eftersom att det finns krav 
ifrån UKÄ att dessa ämnen skall examineras inom ramen för en 
specialist utbildning.  Utbildningen riktar sig mot att gen en bred 
utbildning med målet att studenten efter examen ska ha 
grundläggande kunskaper om intensivvårdskontextet.  
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Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
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 

 
 
 

 

Övrigt 
 
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
 
Övergripande regelverk 
Högskoleförordningen 1993:100, 1 kap 14 § föreskriver att: 
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten 
skall hållas tillgängliga för studenterna.” 
 
Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås: 
(Tillgänglig: http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument > Utbildning ) 
 
Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter: 
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår 
också att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter 
och eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av. 
Kursrapporten är offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material 
som av andra skäl är offentligt. 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten skickas till studierektor och till administrationen (adress: 
vhb@hb.se) för publicering på webb och för arkivering i kursdossier.  

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument
mailto:vhb@hb.se
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https://pingpong.hb.se/courseId/22063/coursePollOverview.do?pollId=14258687&selectedGroupId=723540&hideComments=true&hideEssays=true

Enkät
Aktivitet
Status
Datum
Grupp
Besvarad av

Enkätresultat
Kursvärdering: Intensivvårdsteknik 7,5 hp, VT 2018
B2II01 V18-3 Intensivvårdsteknik 7,5 hp GINTE17h
öppen
2018-04-16 09:08
Deltagare
9(21) (42%)

Introduktionen till kursen har fungerat bra.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 33,3% 55,6% 11,1% 0%
Antal 3 5 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

analysera och värdera evidensbaserad forskning inom intensivvård
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 11,1% 77,8% 11,1% 0%
Antal 1 7 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

föklara och värdera intensivvårdspecifika principer och metoder

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 66,7% 11,1% 0%
Antal 2 6 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

förklara och analysera effekter av intensivvårdspecifika läkemedel och infusionsvätskor
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 33,3% 55,6% 11,1% 0%
Antal 3 5 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

identifiera och analysera behov av vård vid stor olycka och katastrof

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 11,1% 88,9% 0% 0%
Antal 1 8 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

förklara grundprinciperna för funktion och användning av medicinteknisk utrustning inom specialområdet
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 33,3% 55,6% 11,1% 0%
Antal 3 5 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

redogöra för de lagar, författningar och säkerhetsbestämmelser som reglerar hantering av medicinteknisk utrustning inom
specialområdet i relation till patientsäkerhet och hållbarhet

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 33,3% 44,4% 22,2% 0%
Antal 3 4 2 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

 evidensbaserad forskning och resultatens betydelse för omhändertagande av intensivvårdspatienten
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 66,7% 11,1% 0%
Antal 2 6 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

intensivvårdsspecifika principer och metoder

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 66,7% 11,1% 0%
Antal 2 6 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

ålder och sjukdomstillstånd
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 44,4% 33,3% 0%
Antal 2 4 3 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

intensivvårdsspecifika läkemedel

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 77,8% 0% 0%
Antal 2 7 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

vätske- och syrabas balans
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 66,7% 11,1% 0%
Antal 2 6 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

gas- och ellära

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 11,1% 66,7% 22,2% 0%
Antal 1 6 2 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

tillämpning av katastrofmedicinska principer
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 0% 100% 0% 0%
Antal 0 9 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

reflektera över och värdera tillämpning av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i relation till vårdandet

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 66,7% 11,1% 0%
Antal 2 6 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

problematisera medicinetiska dilemman
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 33,3% 66,7% 0% 0%
Antal 3 6 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Kurslitteratur har överenstämt med kursens mål.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 44,4% 33,3% 0%
Antal 2 4 3 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Föreläsningarna har underlättat lärandet.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 22,2% 66,7% 11,1% 0%
Antal 2 6 1 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Simuleringarna har bidragit med kunskap som ökar förståelsen 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0%
Antal 6 3 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Hur väl stämmer följande påståenden?

Kursens examinationer har överensstämt med kursens mål
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Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 0% 0% 0% 22,2% 44,4% 33,3%
Antal 0 0 0 2 4 3

Kursens examinationer har varit relaterade till den litteratur som använts i kursen

Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 0% 0% 33,3% 22,2% 22,2% 22,2%
Antal 0 0 3 2 2 2

Examinationsformen individuell skriftlig tentamen har varit bra
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Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 0% 22,2% 11,1% 0% 44,4% 22,2%
Antal 0 2 1 0 4 2

Examinationsformen individuell skriftlig tentamen innebar att jag på ett rättvist sätt fick visa mina kunskaper

Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 0% 11,1% 11,1% 11,1% 33,3% 33,3%
Antal 0 1 1 1 3 3

Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften var relevant med hänsyn till kursens syfte och mål
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Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 22,2% 33,3%
Antal 1 1 1 1 2 3

Examinationsformen simulering har varit bra

Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 11,1% 11,1% 0% 11,1% 33,3% 22,2%
Antal 1 1 0 1 3 2

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Hur väl stämmer nedanstående påståenden?

Lärarna på kursen har förmåga att göra innehållet intressant
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Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 0% 0% 0% 11,1% 77,8% 11,1%
Antal 0 0 0 1 7 1

Lärarna på kursen visar intresse för hur jag som student lyckas i mina studier

Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 11,1% 0% 11,1% 11,1% 44,4% 22,2%
Antal 1 0 1 1 4 2

Lärarna på kursen har förmåga att motivera mig i mina studier
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Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 0% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 22,2%
Antal 0 1 2 1 3 2

Kontakt med kursansvariga har varit bra

Alternativ Ingen
uppfattning

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Varken
instämmer
eller tar
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Fördelning 11,1% 11,1% 0% 11,1% 22,2% 44,4%
Antal 1 1 0 1 2 4

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Kursens lokaler/teknik under föreläsningarna har fungerat bra.
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 33,3% 66,7% 0% 0%
Antal 3 6 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

PING PONG har fungerat bra.

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara
obetydligt Nej, inte alls

Fördelning 77,8% 22,2% 0% 0%
Antal 7 2 0 0

9 av 21 har svarat (42%)
 Max antal val: 1

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen?

3 av 21 har svarat (14%)
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Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

7 av 21 har svarat (33%)
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