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Kursutvärdering/Kursrapport
Datum: 2019-01-11
Kursfakta
Kursens namn
Inom program/fristående

B2MV01 H18-1 Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5
hp
GAMBU18h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning

Kursansvariga

mot ambulanssjukvård, 60 hp
Andreas Dehre & Christer Axelsson

Kurstid
(vecka – vecka, termin)

v. 36 (h18) t.o.m. v. 45 (h18)

Antal kursdeltagare från start

Antal studenter som svarat

36 studenter anmälda till kursen från start
32 studenter fullföljer kursen, 3 st. uteblir och 1 st. tar
studieuppehåll under kursen.
56%

Examinationsresultat

Fyra (4) examinationsmoment har ingått enligt nedan.
Moment 1a, Verksamhetsförlagd utbildning inkl.
tillhörande inlämningsuppgift, 2,0 hp
efter första ex.tillfället 25 G av 32
efter andra ex.tillfället 31 G av 32
efter tredje ex.tillfället 32 G av 32
Moment 1b, Individuell skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp:
efter första ex.tillfället 28 G/VG av 32
efter andra ex.tillfället 31 G/VG av 32
efter tredje ex.tillfället 32 G/VG av 32
Moment 2, Etisk bedömning, 2,0 hp
efter första ex.tillfället 30 G av 32
efter kompletteringsuppgift 32 G av 32
Moment 3, Simulering, 2,0 hp
efter första ex.tillfället 24 G/VG av 32
efter andra ex.tillfället 32 G/VG av 32

Totalt har 32 studenter gjort samtliga examinationsuppgifter
och är godkända.

Mittvärdering (endast kurser över 10hp)
Beskrivning av hur
Ej aktuellt
mittvärdering genomförts t.ex.
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-

Mittsamtal
Gruppdiskussion
Avstämning förväntningar
Pingpong

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

Sammanfattning av resultat från
studenters utvärdering i annan
form t.ex.
- Muntlig utvärdering
- Diskussioner i samband med
seminarier
- Reflektionsgrupper
- Workshopar
Förslag till förändringar i kursen
Förslag till förändringar
avseende
- Innehåll
- Arbetsformer
- Litteratur
- Examination
- Organisation av kursen
- Lokal/teknik
- Studentstöd
- Övrigt

Ej aktuellt

Introduktionen
Kursintroduktionen är upplevts bra (100%)
Lokaler
Lokaler generellt bra, lite dålig ventilation påtalas
Pingpong
Generellt bra (75%)
Kurslitteratur
Relativt bra (66%), vissa svårigheter att hitta lämplig
kompletterande litteratur. Engelsk litteratur efterfrågas i större
utsträckning.
Kursen generellt
Mer reflektion, mer feedback på praktiska övningar, god respons på
de praktiska övningarna. Mer förståelse för studenterna som inte har
ambulanserfarenhet.

Över lag positiv respons via samtal med studenter
Etikvecka upplevs som mycket nyttig inför kommande
yrkesroll kopplat till förståelse av etiska problem och
dilemman (88%).

Mål/Innehåll
VFU-vecka kommer behållas men förläggas med en mindre
poänggivande uppgift för att ge mer värde åt momentet.

Arbetsformer
Vi kommer att fortsätta att integrera teoretisk med praktisk
undervisning. Vi kommer även införa etiksimulering, dvs praktisk
simulering med ett etiskt perspektiv.

Litteratur
Kurslitteratur kommer att ses över för ev. tillägg

Examination
Simulering och skriftlig uppgift kommer att behållas. Tillägg
av uppgift kopplat till VFU-vecka samt till etiksimuleringen.
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Organisation av kursen –
Lokal/teknik
Fortsätta att använda KTC i största möjliga mån

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
-

till nästkommande grupp
studenter

Övrigt

Andreas Dehre

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

Återkoppling ges i kursintroduktionen till Vårdande
bedömning i nästkommande ambulansprogram.

