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Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Datum: 2016-01-25 
 

Kursfakta	
Kursens namn 
 

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 10 hp 
	

Inom program/fristående 
 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård, 60 hp 

Kursansvariga 
 

Anders Bremer & Birgitta Wireklint Sundström 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin) 
 

v 36 – 45, Ht-15 
 

Antal kursdeltagare från start  
 

39 (35 kvar efter studieuppehåll och studieavbrott) 
 

Antal studenter som svarat 
 

21 av 39 studenter (54 %) 

Examinationsresultat  
 
 
 

Fyra examinationsmoment har ingått enligt nedan. 
 
Moment 1, individuell skriftlig tentamen:  
        efter först inlämn. tillfället 0 VG, 29 G och 6 U 
        efter andra inlämn. tillfället 1 VG, 35 G och 0 U 
Moment 2, individuell skriftlig uppgift:  
         efter först inlämn. tillfället 3 VG, 22 G och 10 U 
         efter andra inlämn. tillfället 4 VG, 32 G och 0 U 
Moment 3, metodseminarium (2 delar):  
         efter första tillfället 30 G och 6 U 
         efter andra tillfället 36 G 
Moment 4, simulering patientfall (2 delar):  
         efter första tillfället 8 VG, 25 G och 2 U 
         efter andra tillfället 8 VG, 27 G och 0 U 
Totalt har 35 studenter gjort samtliga examinationsuppgifter 
och är godkända.   
 
Kursbetyget godkänd (G) uppnåddes av 34 studenter medan 1 
student fick betyget väl godkänd (VG). 
 

e 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Pingpong  

 

	
Inte aktuellt. 
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Sammanfattning av 
mittvärdering  

Inte aktuellt. 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering i 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

 

Introduktion 
Introduktionen till kursen ansågs ha fungerat bra av en 
majoritet studenter (87 %). Kommentarer: 

 
Mål och innehåll 
Av kursens 18 mål skattade studenterna kursens innehåll som 
helt eller delvis ha bidragit till kunskap, förståelse, färdigheter 
och förmågor i 16 kursmål. Avseende 2 kursmål om 
ambulanssjukvårdsspecifika läkemedel skattade studenterna 
kursens innehåll som att det bara obetydligt hade bidragit till 
färdighet och förmåga. I övrigt angavs bristande kursinnehåll 
eller avsaknad av kursinnehåll avseende: vetenskapliga 
perspektiv och metoder, att relatera vårdvetenskapliga 
begrepp/teorier till ambulanssjukvård, evidensbaserad 
forskning och dess betydelse för vårdande bedömning, 
utryckningskörning med ambulans samt analys av 
forskningsetiska problem. Kommentarer: 

• Otydliga mål och förväntningar samt otydligt innehåll. 
• Tydligare kursmål önskas.	
• För brett innehåll i kursen.	
• Ta bort vetenskapligt teori och metod.	
• Önskar föreläsningar och seminarier om etik.	

	
Examinationer och inlämningsuppgifter 
En majoritet av studenterna ansåg (76 %) att examinationerna 
har överensstämt med kursens mål. Kommentarer: 

• Bra kliniska examinationer.  
• Dålig salstentamen med otydlig koppling till 

kurslitteratur och föreläsningar. 
• Dålig information om innehållet i salstentamen. 
• Tillgång till övningstentor saknades. 
• Tentamensdatum kolliderade med datum för 

omtentamen i andra kurser. 
• Bristande överensstämmelse mellan 

examinationsmoment och antal poäng/moment. 

Arbets- och lärandeformer  
Föreläsningarna ansågs bara obetydligt eller inte alls ha 
underlättat lärandet för en majoritet studenter (57 %). 
Kommentarer: 

• För få föreläsningar. 
• Meningslösa föreläsningar. 
• Verksamhetsförankring i föreläsningarna är viktigt. 
• Dålig koppling mellan föreläsningar och 

examinationsuppgifter. 
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• Önskar fler praktiska övningar/simuleringar. 
• Bra metodseminarier. 

Teori/praktik 
Integreringen mellan teori och praktik ansågs ha fungerat bra 
av en majoritet studenter (85 %). Förståelsen för hur 
vårdvetenskapen ska användas i praktiken har dock inte ökat i 
förväntad omfattning då 41 % av studenterna skattar en 
obetydlig ökning av förståelsen eller ingen ökning alls.  

Litteratur 
En majoritet studenter (80 %) ansåg att kurslitteraturen 
överensstämde med kursmålen. 

Lärare 
En majoritet studenter (84 %) ansåg att kontakten med 
kursansvariga har fungerat bra. 

Lokaler/PingPong 
En majoritet studenter ansåg att lokaler, teknik och PingPong 
har fungerat bra. 

Övriga kommentarer och studentförslag:  
• Önskvärt att få tillgång till föreläsningsmaterial före 

föreläsning.  
• Alldeles för sena besked om praktikveckan och var 

studenten skulle göra sin praktik. 
• Dela kursen i två spår; ett för de som redan arbetat 

inom ambulanssjukvård och ett för de utan erfarenhet 
av vårdområdet.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

Simuleringsövningar och undervisning med stöd i praktiska 
fall framkom som betydelsefullt.  
 
Studenter önskad mer övning men också fler föreläsningar. 
 
Kursens mål framstår som otydliga. 
 
Kritik från studenter med tidigare erfarenhet av 
ambulanssjukvård: kursen ger inte tillräckligt med ny 
kunskap. Kritik från studenter utan tidigare erfarenhet av 
ambulanssjukvård: kursen dåligt anpassad för deras behov.  

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

Mål/Innehåll 
• Tydliggöra kursplanens mål.  
• Se över och samordna så att kursmål inte upprepas i 

andra programkurser.  
• Tydliggöra mål om vårdande och etik. 
• Öka och tydliggöra vårdetiken och vårdvetenskapens 

innehåll och praktiska tillämpning. 
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- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Arbetsformer 
• Fler simuleringsmoment med tyngdpunkt på tillämpad 

vårdvetenskap. 
• Integrera medicinsk behandling och vårdvetenskap i 

simuleringsövningarna för att nå helhetsförståelse. 

Examination 
• Se över examinationsmomentens kurspoäng.  

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

just avslutat kursen 
 

Återkoppling ges som skriftlig information via PingPong. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Återkoppling ges i kursintroduktionen till Vårdande 
bedömning i nästkommande ambulansprogram. 

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.  


