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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis 
Ladokkod: 

B2UP01 HT19 
Antal högskolepoäng: 

7.5 
Period  

P3 Ht2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 60hp 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 

 

sex av 10 möjliga studenter svarade 

 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Alla studenter var godkända på VFU 

Alla studenter är godkända på kursens examinationer (posterpresentation) & fått godkänt 

slutbetyg. 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

 
Mer än 80 % av svarande anser att undervisningen, litteraturen, och examinationsseminarium har helt 

eller ganska bra varit till stöd för lärandet. 

 

Mer än 80% anser att studenthandledaren var ett stöd i lärandet under VFU-perioden.  

 

Mer än 80% anser att kontaktläraren/klinisk adjunkt från Högskolan var ett stöd i lärande 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Studenterna anser att de har under VFU-perioden kunnat knyta samman teori och praktik och 

utvecklat sina vetenskapliga förhållningssätt 

 

Undervisning & examinationsuppgiften byggs på stark forskningsanknytning  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Bra! Alla moment genomförs i samverkan med pediatrikkursen. 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Kurslärarna har lagt tid på VFU besök (en blev via telefon pga. av svårighet i verksamheten att få 
ihop tider)– det behövs för studentens lärande mot kursmålen men också för handledarna. 
 
Studenterna var tio till antal. 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

 
Neonatal på SÄS i Borås krävde att studenterna jobbade ett antal nätter – lite krångligt för 
studenterna men blev bra i slutänden 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 

Ev koppla hållbarutveckling uppgiften till ett patientfall. 
Ev ha ett reflekterande seminarium med fokus på vårdvetenskap 

 

Kursansvarig:  

Laura Darcy 
 

 


