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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 
tentamenstillfälle. 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Kvinno- och familjehälsa 1 

Inom program / fristående 
 

Barnmorskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Ida Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

V3-10 resp. v13-v20 VT 2018 

Antal kursdeltagare från start  
 

20 

Anta studenter som svarat 
 

12 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

19 av 20 studenter är godkända på kursens alla moment. 1 student 
missade pga sjukdom BB-placeringen och kunde därmed inte heller 
göra den skriftliga inlämningen kopplad till denna placering. 
Kommer att ta igen det efter studieuppehåll. 

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Kursvärdering på Pingpong  

 

 
 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  

-Introduktion tillsammans med verksamheten: Samtliga studenter 
som deltog har bedömt att introduktionen var givande. I 
kommentarerna framkommer att den ev. var lite för lång men att 
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- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

det var bra att träffa huvudhandledarna. 
-Mål: Majoriteten av målen bedömde studenterna att de tillägnat 
sig med hjälp av kursinnehållet (enbart svaren ”Ja absolut” och ”Ja 
till viss del”). Gällande  målen som berör 1. lagstiftning och 
riktlinjer 2.teorier, modeller och begrepp, 3. Värdera och tillämpa 
medicinsk diagnostik och tekniker och 4 Kunna delta i 
kvalitetsarbete svarade 1-2 studenter att de bara obetydligt 
upplevde att de tillägnat sig tillräckligt med kunskap. Gällande 
målet Didaktiska modeller och deras betydelse i hälsofrämjande 
arbetet svarade en student ”obetydligt” och en ”inte alls”. 
 
- Innehåll: Studenterna uttrycker överlag att de är nöjda med 
kursen, litteraturen och upplägget men att de tycker att det är för 
många examinationer i kursen. De upplever att studieuppgiften är 
stor, men givande, medan det uttrycks mer blandade åsikter kring 
seminariet. Loggboken upplevs – i fritext - som dubbelarbete när 
de även reflekterar med handledaren, men flertalet menar att den 
stödjer lärandet. Att skriva personliga mål upplevs positivt av 
flertalet men någon tycker de är onödiga då kursmålen redan 
finns. De är överlag nöjda med sina praktikplatser och handledare, 
bättre på mödravårdsplaceringen än på BB. De upplever behov av 
mer praktiskt kunskap/övningar på skolan kring ex. barnskötsel och 
amning. 
 
-Lokaler: Efterfrågades inte i enkäten kring lokaler. 
- Kursvärdering PingPong: Efterfrågades inte i enkäten kring 
kursvärderingen 
 
-Litteratur: Alla studenterna är helt eller delvis nöjda med 
kurslitteraturen, någon önskar mer specifik hänvisning till kapitel… 
 
-Övrigt: Studenterna önskar smidigare bokning av 
bedömningssamtal och tydligare instruktioner vad som förväntas 
av dem på BB-placeringen, samt färre handledare på BB-
placeringen. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Vid diskussion i samband med seminarium och vid 
bedömningssamtal framkom samma kommentarer som ovan. 
Främst att de var nöjda med studieuppgiften, att de önskade färre 
handledare på BB och att de önskade mer praktisk övning kring 
amning/första tiden innan BB-placeringen. 

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

- Innehåll: Ev. nedkortad kursintroduktion. 
- Litteratur: Se uppdaterad kursplan 
- Examination: Studieuppgift tas bort och seminariet fokuserar 

det område som studieuppgiften tidigare tog upp. Ev styra upp 
loggboken lite mer, ex. med veckospecifika teman. 

- Organisation: Färre bedömningssamtal och fler samtal per 
telefon planeras i framtiden. Förenkla systemet för att boka 
bedömningstider (via PingPong alternativt via handledare, 
alternativt att studenterna skickar sina scheman till läraren). 
Tydligare instruktioner kring vad som gäller på BB och 
ungdomsmottagningen, samt de egna personliga kursmålen. 

- Lokal/teknik & studentstöd: Ev kursintroduktion via 
websändning i framtiden. 

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

just avslutat kursen 
 

Via kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

I samband med kursintroduktion 

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. 

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument


Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

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 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd gäller att kursrapporten skickas till 
sektionschef och till administrationen (adress: a2@hb.se) för publicering på webb och för 
arkivering i kursdossier.  

  

mailto:a2@hb.se
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Enkätresultat 
Enkät Utvärdering av Kurs: Kvinno- och familjehälsa 1 VABMO17H  
Aktivitet 62KF01 V18-3 Kvinno- och familjehälsa I, VABMO17h  
Status öppen  
Datum 2018-06-13 14:32  
Grupp Deltagare  
Besvarad av 12(20) (60%)  

• barnmorskans ansvar och roll inom mödrahälsovård, BB-vård och 
preventivmedelsrådgivning. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 83,3% 16,7% 0% 0% 
Antal 10 2 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• gällande lagstiftning och riktlinjer avseende vård inom mödrahälsovård och BB-vård. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 16,7% 75% 8,3% 0% 
Antal 2 9 1 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 
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• betydelsen av ett patientperspektiv för barnmorskans vårdande inom mödrahälsovård 
och BB-vård. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 83,3% 16,7% 0% 0% 
Antal 10 2 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• teorier, modeller och begrepp som ligger till grund för mödrahälsovård och BB-vård. 

  

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 33,3% 50% 16,7% 0% 
Antal 4 6 2 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• betydelsen av tillämpning av evidensbaserad vård inom mödrahälsovård och BB-
vård. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 41,7% 0% 0% 
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Antal 7 5 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• didaktiska modeller och deras betydelse vid hälsofrämjande arbete och stöd i 
föräldraskapet. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 33,3% 50% 8,3% 8,3% 
Antal 4 6 1 1 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• tillämpa gällande lagstiftning och riktlinjer avseende vård inom mödrahälsovård och 
BB-vård. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 33,3% 66,7% 0% 0% 
Antal 4 8 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• tillämpa evidensbaserad vård, teorier och begrepp samt beprövad erfarenhet 
avseende vård inom mödrahälsovård och BB-vård. 
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 41,7% 0% 0% 
Antal 7 5 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• tillämpa ett patientperspektiv i vårdande av kvinnan, barnet och familjen vid normal 
graviditet, vid normalt och komplicerat puerperium. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 83,3% 16,7% 0% 0% 
Antal 10 2 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• planera, bedöma, genomföra och utvärdera handläggning och vård av kvinnan, 
barnet och familjen vid normal graviditet, vid normalt och komplicerat puerperium. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 41,7% 0% 0% 
Antal 7 5 0 0 
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12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• informera, undervisa och vårda kvinnor vid amning och amningskomplikationer samt 
alternativ tillmatning. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 83,3% 16,7% 0% 0% 
Antal 10 2 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• undervisa och stödja blivande och nyblivna föräldrar i hälsofrämjande levnadsvanor 
och föräldraskap. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 41,7% 0% 0% 
Antal 7 5 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• stödja och stärka kvinnan och hennes familj/närstående vid normal graviditet och 
eftervård. 

 

 



Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0% 
Antal 8 4 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• genomföra adekvat vård av friska, sjuka och för tidigt födda barn samt stödja 
interaktion och anknytning mellan barn och föräldrar. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 41,7% 58,3% 0% 0% 
Antal 5 7 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• genomföra rådgivande samtal och behandling avseende antikonception, 
preventivmedel och sexuellt överförbara infektioner. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 41,7% 58,3% 0% 0% 
Antal 5 7 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 
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• genomföra gynekologisk undersökning och cellprovtagning. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 75% 25% 0% 0% 
Antal 9 3 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• värdera och tillämpa medicinsk diagnostik och tekniker inom barnmorskans 
kompetensområde. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 25% 66,7% 8,3% 0% 
Antal 3 8 1 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• genomföra dokumentation som berör barnmorskans ansvars- och 
verksamhetsområde utifrån gällande lagar och författningar. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0% 
Antal 8 4 0 0 
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12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• kunna delta i kvalitetsarbete inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning samt 
BB-vård. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 41,7% 41,7% 16,7% 0% 
Antal 5 5 2 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med 
användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en 
kursspecifik fråga belyses. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 41,7% 0% 0% 
Antal 7 5 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• visa ansvar för sitt eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt 
deltagande och patientsäkert handlande i vårdarbete. 
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 91,7% 8,3% 0% 0% 
Antal 11 1 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• värdera betydelsen av ett professionellt förhållningssätt i mötet med kvinnan samt 
hennes familj och närstående grundat i en humanistisk människosyn och utifrån de 
mänskliga rättigheterna. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 91,7% 8,3% 0% 0% 
Antal 11 1 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• reflektera över den egna yrkesutvecklingen som barnmorska. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 91,7% 8,3% 0% 0% 
Antal 11 1 0 0 
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12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• värdera etiska frågeställningar relaterat till barnmorskeprofessionens etik. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 83,3% 16,7% 0% 0% 
Antal 10 2 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• värdera hur intersektionella aspekter kan påverka vård inom mödrahälsovård och 
BB-vård. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 41,7% 0% 0% 
Antal 7 5 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

• värdera amning och amningsupplevelsens betydelse för en hållbar utveckling (social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet). 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara Nej, inte alls 
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obetydligt 
Fördelning 83,3% 16,7% 0% 0% 
Antal 10 2 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Examinationerna har överenstämt med kursens mål. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 75% 25% 0% 0% 
Antal 9 3 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften rörande amningsstöd/-
utbildning inom mödrahälsovård och BB-vård har underlättat lärandet. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 75% 16,7% 8,3% 0% 
Antal 9 2 1 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Seminariet har underlättat lärandet. 
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Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 58,3% 33,3% 0% 8,3% 
Antal 7 4 0 1 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Kontakt med kursansvariga har fungerat bra. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 91,7% 8,3% 0% 0% 
Antal 11 1 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

PING PONG har fungerat bra. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 91,7% 8,3% 0% 0% 
Antal 11 1 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 
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Den gemensamma kursintroduktionen med Förlossningskonst I och 
verksamheten i Boråsområdet var givande. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss 
del 

Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls Deltog inte 

Fördelning 33,3% 41,7% 0% 0% 25% 
Antal 4 5 0 0 3 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Informationen inför VFU har varit tillräcklig. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 50% 50% 0% 0% 
Antal 6 6 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Handledarna har varit stöd för mitt lärande. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0% 
Antal 8 4 0 0 
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12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Loggboken har varit stöd för mitt lärande under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 33,3% 41,7% 25% 0% 
Antal 4 5 3 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Bedömnings formuläret har varit stöd för mitt lärande. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 8,3% 66,7% 25% 0% 
Antal 1 8 3 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Bedömningsamtalen på mödrahälsovården har varit stöd för mitt lärande. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0% 
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Antal 8 4 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Bedömningsdiskussionen (via telefon) på BB har varit stöd för mitt lärande 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 41,7% 50% 8,3% 0% 
Antal 5 6 1 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Hur fungerade det att boka halvtids-/bedömningsdiskussion med lärare (både 
inom mödrahälsovård och BB-vård)? Särskild fokus på BB-bokningen via 
"Inbjudningar" i Ping Pong (för er som fick prova det). Ge gärna tips på 
förbättringar. 

 

9 av 20 har svarat (45%) 

Att formulera personliga mål inför placeringen har varit stöd för mitt lärande. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 41,7% 33,3% 16,7% 8,3% 
Antal 5 4 2 1 
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12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Jag har fått möjlighet till reflektion uder VFU (flera alternativ är möjliga) 

 

 

Alternativ Ja, med min 
handledare. 

Ja, med min 
huvudhandledare. 

Ja, med min 
lärare. Ja, i grupp Nej, inte 

alls. 
Fördelning 100% 0% 0% 0% 0% 
Antal 12 0 0 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Kurslitteraturen har varit stöd för mitt lärande. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0% 
Antal 8 4 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Mina teoretiska kunskaper har kunnat omsättas i praktik under VFU. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 66,7% 33,3% 0% 0% 
Antal 8 4 0 0 
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12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Min förståelse för hur kunskapsområdet Sexuell och reproduktiv hälsa ska 
användas i praktiken har ökat under VFU. 

 

 

Alternativ Ja, absolut Ja, till viss del Nej, bara 
obetydligt Nej, inte alls 

Fördelning 91,7% 8,3% 0% 0% 
Antal 11 1 0 0 

 

12 av 20 har svarat (60%) 
Max antal val: 1 

Övriga kommentarer kring din VFU 

 

4 av 20 har svarat (20%) 

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen? 

 

3 av 20 har svarat (15%) 

Förslag till förbättring/utveckling av kursen? 

 

3 av 20 har svarat (15%) 

 
 

 


	Kursutvärdering / Kursrapport
	Datum:
	Enkätresultat

