
Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 16-06-03 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Omvårdnad inom intensivvård- VFU 15hp  

Inom program / fristående 
 

Program 

Kursansvarig 
 

Wivica Kauppi 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3-22 
Vårterminen 16 

Antal kursdeltagare från start  
 

Antal registrerade var 11 studenter, antalet som fullföljde kursen 
var 10 studenter 

Antal studenter som svarat 
 

3 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Nio av tio 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  

Endast tre studenter (25%) svarade på kursvärderingen, vilket inte 
ger ett tydligt resultat. Har även erhållit muntlig utvärdering som 
är av värde.  



Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

De studenter som svarade på enkäten  tyckte att introduktionen 
var tydlig och detta medförde att studenterna förstod vad som 
förväntades  av dem i samband med VFU samt att måluppfyllelsen 
var tydlig. Bedömningsunderlaget i samband med VFU var till 
större delen lätt att förstå men kände en viss osäkerhet kring vissa 
formuleringar. Studenterna trivdes mycket bra på sina VFU-
placeringar samt var nöjda med huvudhandledare/bashandledare. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Klinisk examination var ett nytt moment under VFU-placeringarna. 
Jag fick muntligen respons från några studenter som tyckte att det 
upplägget var bra och rättvist då de möter detta moment dagligen 
i samband med omvårdnaden av patienten. Likaså fick en del 
studenter Reflektera i grupp under sin VFU-placering där 
huvudhandledare var ledare. Detta uppskattades mycket. 

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

Det som uppkom i kursvärderingen var att en student tyckte det 
var svårt att förstå upplägget i den studieuppgift som skulle utföras 
i samband med VFU. Hade önskat tydligare formuleringar. Ska se 
över detta till nästkommande kurs. 
 
 
 

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

just avslutat kursen 
 

 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

 

Övrigt 
 
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
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