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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Medicinsk vetenskap med inriktning mot 
pediatrik  
 

Ladokkod: 
B2UM01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P4 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Delkurs i Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot Hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar. 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Tretton studenter var registrerade på kursen men en student deltog ej i något av momenten:  9 av 12 (75%) 
studenter genomförde kursvärderingen. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
Elva studenterna fick betyg på hel kurs varav 5 med betyg Godkänd och 6 
med betyg Väl godkänd. En student genomför slutmoment i simulering i 
augusti h 19. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Kurslitteratur, examinationer och undervisning var till största delen ett stöd för lärande. 
Möjligheten att ta del av ytterligare föreläsningar i samverkan med kursen Akutpediatrik 
uppfattades som givande. Önskemål om ytterligare fokus på onkologi och neonatologi angavs. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Såväl pedagogik samt teori och kursmål är grundade forskningsförankring, studenterna instämmer 
i detta till största delen. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen är integrerad med omvårdnadskursen men belyser det medicinska perspektivet pediatrik. 
Kursen är from v2019 tidigarelagd för att simuleringsmomentet ska verka som förberedande inför 
VFU-kursen. 
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Innehållet i kursen har upplevts relevant i relation till kursmål, examinationer samt utvecklat 
studentens kritiska tänkande och vetenskapliga förhållningssätt. Simulering har upplevts som 
positivt och viktigt med en önskan om ännu mer träning inför det examinerande momenten. 
Detta bekräftas även i en separat sammanställning av studenternas upplevelse av simulering på 
KTC. 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursen har i sin helhet fungerat bra utifrån lärandemål. Där simuleringsmomentet träning 
övervägs att utökas i kommande kurser. 
 

Eventuella förslag till förändringar 
Vi utvecklar hela tiden kurserna för att möta studenternas olika behov för att säkerställa att kursens mål 
uppfylls. Önskemål om mer onkologi och neonatologi kommer bl.a. att utvecklas i kommande kurs. 

 

Kursansvarig:  
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