
Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Allmänmedicin innefattande allmän- och speciell farmakologi 15hp 

Inom program / fristående 
 

Distriktssköterskeutbildning, hel-, halvfart + fristående 

Kursansvarig 
 

Pernilla Karlsson, Maria Lundvall 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

V 36 2015- v 3 2016 

Antal kursdeltagare från start  
 

47 

Anta studenter som svarat 
 

16 (34%) 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Vid första examinationstillfället för Allmän och speciell 
farmakologi, var majoriteten godkända, efter tredje tillfället var 
det två som fortsatt kursen ej godkända. 
En-timmas tentamen genomfördes för första gången och alla som 
deltog under någon av de tre tillfällena som gavs var godkända. 
Case seminariet erbjöds vid tre tillfällen och alla som deltog vid 
något av tillfällena var godkända. Paruppgift i kvantitativ metod 
där majoriteten blev godkända. De som ej blev Godkända fick 
komplettera, därefter är alla godkända.  

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

 

 
Utfördes ej 

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

 
Mål: Samtliga av de som besvarat enkäten är nöjda med 
måluppfyllande. Fyra områden, Redogöra för ställningstagande för 
vaccinationer enligt Socialstyrelsen, Kritiskt analysera och värdera 
kvantitativa forskningsstudier inom området, förklara innebörden 
av lagar och författningar och säkerhetsföreskrifter, Tillämpa  de 
lagar och författningar som reglerar verksamhet kring 
sjuksköterskans läkemedelsförskrivning har enstaka studenter 
upplevt att de inte är nöjda med måluppfyllelsen. 
 
Examinationsuppgifterna: Allmän och speciell farmakologi var 
salstentamen och har enligt de som svarat på enkäten överens 
stämt med målen.  
En-timmas tentamen i pingpong, har enligt de som svarat på 
enkäten överens stämt med målen. Någon student upplevde den 
Case-seminariet har majoritetet som svarat på enkäten tyckt 
överens stämma med målen 
 
Innehåll: studenterna är mycket nöjda över föreläsningar på 
campus, varit inspirerande och engagerade föreläsare. De filmade 
föreläsningar upplevdes överlag som mycket bra, en del filmer 
hade dålig kvalité. Farmakologi föreläsningarna varit givande, 
någon upplevt att det varit på för djup nivå. En kommentar från en 
student var ”Jag var inställd på att det var en tuff kurs och jag är 
stolt över mig själv att jag klarat den”. En-timmas tentamen 
upplevdes av flera studenter som en rolig form av examination 
samt att det var gott om tid för att svara på frågorna. Case 
seminariet upplevdes av studenterna som ett intressant och 
lärorikt upplägg på examinationsform. 
 
Kursvärdering på Pingpong: Alla som besvarat enkäten är nöjda 
med pingpong. 
 
Litteratur: Överlag är de som svarat på enkäten är nöjda med 
litteraturen, en student upplevde att litteraturen inte helt stämde 
överens med kursens mål. 
 
Övrigt: Någon student uttrycker att det har varit en mycket lärorik 
kurs men att det varit mycket att läsa in under kort tid. 
Kursdeltagarna upplever att kontakten med kurslärarna fungerat 
bra och att de fått snabba svar och varit lätt tillgängliga på pim och 
mail, snabb feedback. Studiehandledningen upplevdes av några 
som ostrukturerad 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
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- Workshopar  
 
 

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

Innehåll: Önskar fler föreläsningar då självstudier inte ger så 
mycket. Streama föreläsningarna så att de som inte kan närvara 
kan ta del av dem också.  
Arbetsform: Schemalägga tid för frågor till kursansvariga. Handouts 
till de filmade föreläsningarna.  
Litteratur: Förnya de filmade föreläsningarna 
Examination: Förslag att ha fler frågor på en-timmas tentamen. Se 
över så att det går att se alla frågorna på en gång samt kunna gå 
tillbaka till en fråga ifall man råkade kryssa i fel. Till case seminariet 
önskas tydligare instruktioner om tillvägagångssätt. 
Organisation av kursen: Tydligare instruktioner i studiehandledning 
Teknik: se till så att pingpong ej ligger nere vid tillfället för 
examination i pingpong. 
 
 

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

just avslutat kursen 
 

Återkoppling kommer att ske genom publicering på pingpong samt 
kurs- och programtorget. Samt tas upp vid nästkommande kurs. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Se över de filmade föreläsningarna samt se hur vi skulle kunna 
streama föreläsningar. 
Schema lägga kurstid innan föreläsning för tid för frågor till 
kurslärare. Utveckla och förbättra en-timmas tentamen samt case 
seminariet.  

Övrigt 
 
Utveckla det pediatriska området till följd av ändringar i distriktsköterskeprogrammet 
 
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 ) 
 

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument
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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. 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten skickas till studierektor och till administrationen (adress: 
vhb@hb.se) för publicering på webb och för arkivering i kursdossier.  

mailto:vhb@hb.se


Enkät

Aktivitet

Status
Datum
Besvarad av

Enkätresultat
Kursvärdering Allmänmedicin innefattande allmän och speciell 

farmakologi 
62DA01 H15 Allmänmedicin innefattande allmän och speciell 

farmakologi GDIST15h, VDIST14h 
öppen 
2016-02-10 11:54 
16(47) (34%) 

Redogöra för farmakokinetiska och farmakodynamiska processer samt läkemedels-
interaktioner

Antal Fördelning Alternativ
13 81,3% Ja, absolut
3 18,8% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 1 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Redogöra för läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende

Antal Fördelning Alternativ
11 68,8% Ja, absolut
6 37,5% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 2 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Redogöra för etiologi patofysiologi, symtom, diagnos och behandling av de 
sjukdomstillstånd som är relaterade till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning

Antal Fördelning Alternativ
8 50% Ja, absolut
8 50% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 3 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Redogöra för symtom, diagnos och behandling av medicinska och socialmedicinska 
problem hos barn och ungdom

Antal Fördelning Alternativ
6 37,5% Ja, absolut
11 68,8% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 4 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Redogöra för medicinska ställningstaganden till vaccinationer enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd om vaccination av barn, SOSFS 1996:1

Antal Fördelning Alternativ
9 56,3% Ja, absolut
6 37,5% Ja, till viss del
1 6,3% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 5 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Analysera medicinska frågeställningar utifrån patofysiologi, symtomatologi, diagnostik 
och behandling, vid sjukdomstillstånd som omfattar sjuksköterskors rätt att förskriva 
läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter

Antal Fördelning Alternativ
7 43,8% Ja, absolut
9 56,3% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 6 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Tillämpa de lagar och författningar som reglerar verksamhet kring sjuksköterskans 
läkemedelsförskrivning

Antal Fördelning Alternativ
7 43,8% Ja, absolut
9 56,3% Ja, till viss del
1 6,3% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 7 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Förskriva läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets 
föreskrifter för sjuksköterskan fastställda läkemedel

Antal Fördelning Alternativ
7 43,8% Ja, absolut
9 56,3% Ja, till viss del
1 6,3% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 8 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Förklara innebörden av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter

Antal Fördelning Alternativ
4 25% Ja, absolut
11 68,8% Ja, till viss del
2 12,5% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 9 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



kritiskt analysera och värdera kvantitativa forskningsstudier inom området

Antal Fördelning Alternativ
4 25% Ja, absolut
10 62,5% Ja, till viss del
2 12,5% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 10 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



 Identifiera och analysera frågeställningar som berör etik i relation till sjuksköterskans 
läkemedelsförskrivning,

Antal Fördelning Alternativ
7 43,8% Ja, absolut
9 56,3% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 11 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



 Identifiera och analysera frågeställningar som berör mångfald i relation till 
sjuksköterskans läkemedelsförskrivning

Antal Fördelning Alternativ
7 43,8% Ja, absolut
9 56,3% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 12 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Kurslitteratur har överenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ
10 62,5% Ja, absolut
5 31,3% Ja, till viss del
1 6,3% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 13 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Föreläsningarna har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ
10 62,5% Ja, absolut
5 31,3% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
1 6,3% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 14 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Metodseminariet har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ
6 40% Ja, absolut
8 53,3% Ja, till viss del
1 6,7% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

15 av 47 har svarat (31%)
Max antal val: 1

Page 15 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Allmän- och speciell famakologi examinationerna har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ
14 87,5% Ja, absolut
2 12,5% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 1

Page 16 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



En-timmastentamen i PingPong har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ
14 87,5% Ja, absolut
2 12,5% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 1

Förslag på förbättringar av en-timmas tentamen i PingPong?

12 av 47 har svarat (25%)

Page 17 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



 Examinerande Case-seminariet har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ
12 75% Ja, absolut
3 18,8% Ja, till viss del
1 6,3% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 1

Förslag på förbättringar av examinerande Case-seminariet?

7 av 47 har svarat (14%)

Page 18 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



PING PONG har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ
13 81,3% Ja, absolut
3 18,8% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Page 19 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179



Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ
14 87,5% Ja, absolut
2 12,5% Ja, till viss del
0 0% Nej, bara obetydligt
0 0% Nej, inte alls

16 av 47 har svarat (34%)
Max antal val: 4

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

6 av 47 har svarat (12%)

Page 20 of 20Enkätdelning

2016-02-10https://pingpong.hb.se/courseId/18649/coursePreviewOverview.do?pollId=10855179
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