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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi , 15 
hp.  

Inom program / fristående 
 

DSK program + fristående kurs 

Kursansvarig 
 

Annikki Jonsson Lise-Lott Berg 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

V 36 2013-v 03 2014  

Antal kursdeltagare från start  
 

63 

Anta studenter som svarat 
 

15  

Examinationsresultat  
 
 
 
 

45 studenter klara med kursen 

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

 

 
Enkät pingpong.  7studenter besvarade enkät.  

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 studenter har givit kommentarer. Givande kurs, stort plus att få 
tag på lärarna lätt- viktigt! Dåligt att projektor stänger av ”då och 
då” i salarna.  Studiehandledningen kunde varit tydligare.  

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

Målen i kursplan upplevdes uppfyllda.  Filmade föreläsningar bra 
och av god kvalité.  Önskar fler föreläsningar utifrån ett dsk 
perspektiv. Fler föreläsningar med upplägget både läkare 
(medicinsk kunskap) och dsk (vårdvetenskap) samtidigt är mycket 
givande.  Önskar föreläsning av disputerade dsk, som berättar om 
sitt forskningsområde, detta för att inspireras.  Bra föreläsningar 
över lag. Fördela uppgifter ”tyngden” i kursen mera , mycket att 
göra till tentamen allmänmedicin sedan mindre, önskvärt med 
jämnare fördelning.  
Artikel kvantitativ forskning mycket svår.  
Då man läser två kurser samtidigt viktigt att samarbeta kurserna 
emellan ang uppgifter och tentamen, det kolliderade ibland. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Mycket att läsa.  
Mycket bra föreläsningar, intressant.  
Mycket kunskap för direkt användning till yrkeslivet.  

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

Färre flervalsfrågor tentamen, mer traditionella frågor önskas som 
ger mer ”rättvisa” åt inhämtad kunskap.  
 
Gärna föreläsning/mer information ang Harvardsystemet.  
 
Tydlighet i studiehandledning ang uppgifter, antal sidor etc.  
 
Ytterligare föreläsning om lagar önskas.  
 

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

just avslutat kursen 
 

Publiceras på ping pong.  

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Publiceras på ping pong och tas upp på introduktion.  

Övrigt 
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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. 
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.  

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


Redogöra för farmakokinetiska och farmakodynamiska processer samt läkemedels-interaktioner

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Redogöra för läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende

Enkät:
Kursvärdering Allmänmedicin innefattande allmän och 
speciell farmakologi

Status: öppen

Datum: 2014-02-06 09:20:03

Grupp:
Deltagare (Allmänmedicin innefattande allmän och 
speciell farmakologi DSK07 (62DA01) H13)

Besvarad av: 15(63) (23%)

antal fördelning alternativ

12 80% Ja, absolut

3 20% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

12 80% Ja, absolut

3 20% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

Enkätresultat
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

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

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

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

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

antal fördelning alternativ

11 73,3% Ja, absolut

4 26,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

9 60% Ja, absolut

6 40% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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Redogöra för medicinska ställningstaganden till vaccinationer enligt Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination av 
barn, SOSFS 1996:1

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Redogöra för medicinska ställningstaganden inom området palliativ medicin

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

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

10 66,7% Ja, absolut

5 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

9 60% Ja, absolut

6 40% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Tillämpa de lagar och författningar som reglerar verksamhet kring sjuksköterskans läkemedelsförskrivning

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

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

antal fördelning alternativ

10 66,7% Ja, absolut

5 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

9 60% Ja, absolut

7 46,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Förklara innebörden av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

kritiskt analysera och värdera kvantitativa forskningsstudier inom området

antal fördelning alternativ

8 53,3% Ja, absolut

7 46,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

8 53,3% Ja, absolut

6 40% Ja, till viss del

1 6,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

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

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

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

antal fördelning alternativ

7 46,7% Ja, absolut

8 53,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

13 86,7% Ja, absolut

2 13,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Kurslitteratur har överenstämt med kursens mål.

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Föreläsningarna har underlättat lärandet.

antal fördelning alternativ

8 53,3% Ja, absolut

7 46,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

11 73,3% Ja, absolut

4 26,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Seminarierna har underlättat lärandet.

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Examinationerna har överrenstämt med kursens mål.

antal fördelning alternativ

14 93,3% Ja, absolut

1 6,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

10 66,7% Ja, absolut

5 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

PING PONG har fungerat bra.

antal fördelning alternativ

13 86,7% Ja, absolut

2 13,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

antal fördelning alternativ

14 93,3% Ja, absolut

1 6,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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15 har svarat av 63 (23%)
Max antal val: 4

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

10 har svarat av 63 (15%)

antal fördelning alternativ

15 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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