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Kursrapport  
 
 
Kursens namn: 
 

Rapporten bygger på kursvärderingar (av).  
Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik 7,5 hp 

 
Inom program 
/fristående: 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar, 60 HP 

 
Kursansvarig: 
 

Katarina Karlsson  

 
Kurstid:  
 

HT 17 
V. 35-40 (del 1) V. 51 -02 (del 2) 

 
 
Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 
 

Individuell tentamen 3,5 hp (web tentamen).  
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3.0 hp.  
Simulering 1.0 hp.  

Sammanfattning av 
kursvärdering från  

- studenter 
- medverk. lärare 
- praxisföreträdare 
- adm. personal 

44 procent av kursdeltagarna svarade på utvärderingen (4/9) 
 
100 procent tyckte att examinationerna (Individuell tentamen 3,5 
hp och Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3.0 hp) stämde 
överens med kursensmål.  75 procent tyckte att Simulering 
stämde överens med kursens mål.  
 
Föreläsningar har underlättat lärandet. 
 

 
Beskrivning av hur och 
för vilka 
delaktighetskravet 
tillgodosetts 
 

 
Skriftlig kursvärdering men trots upprepade uppmaningar svarade 
endast 44 procent. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

- mål,  
- innehåll, 
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av 

kursen 
 

Fortsatt diskussionen med lärarlaget om hur kursen ska utvecklas.   
 
Möjlighet till att utöka/utveckla Simulering diskuteras.  
 
Samläsning med andra kurser diskuteras.  
 

 
Övrigt 
 

Kommentar från en student: 
”Bra kurs! Matnyttig information” 
”Man kommer långt med att korrekt kunna utföra L-ABCDE” 

 



Högskolan i Borås 
Institutionen för vårdvetenskap 

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. 
Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. Tillgänglig i 
Dokumentarkivet: http://www.hb.se/org/orgdok/ 
 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten lämnas till studierektor och till kursadministratör för 
arkivering i kursdossier. 
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