
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Familjehälsovård för vuxna och äldre, inkl förskrivningsrätt 

av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 15 hp  
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp 6 hp 
Ladok-kod: 62DÄ01 
Antal registrerade studenter: 44 
Program/fristående:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

VDIST 14H, GDIST 15H, fristående 

Kursansvarig:  Monica Lindblad, Pernilla Karlsson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

Vecka 3 till vecka 22  

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät 17 av 44=38% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenterna upplever att de har uppnått kursmålen. 
Majoriteten av studenterna är nöjda med kontakten med 
kursansvariga lärare. 
De flesta anger att det har gått bra att följa upplägget i 
Studiehandledningen medan några önskar en tydligare text i 
utförandet av enstaka uppgift. 
Hemtentamen i förskrivningsrätt skattas som en bra form och 
givande men också som relativt omfattande.  
Några har kommenterat valet av kurslitteratur och vill att den 
ses över, önskemål om annan litteratur innehållande 
samtalsmetodik och etik. 
Önskemål om streaming eftersom kursen är på distans. 
 
Då svarsfrekvensen är relativt låg så är långtgående slutsatser 
svåra att dra. 
  

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Introduktionen fungerade bra, nöjda med återkopplingen från 
föregående kurs. Kontakten med kursansvariga har fungerat 
bra. Kursens lokaler och teknik har fungerat bra. Under 
förslag till förbättring och utveckling av kursen framkommer 
önskemål om översyn av litteraturlista. 
  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Vi som lärare behöver bli ännu mer tydliga med att kursen ges 
på distans under halvfart, att antalet campusträffar därför är 
begränsade. Högskolestudier på avancerad nivå är krävande 
och att halvfart innebär två till tre dagars studier per vecka. 
 
I övrigt se nedan. 
 
 



Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Mål; Översyn av lärandemålen som handlar om teorier och 
modeller som belyser platsens betydelse och familjeteoretiska 
perspektiv.  
 
Innehåll och arbetsformer; Till VT 17 behöver kursens 
innehåll ses över avseende upplägget av VFU och teori i den 
nya utbildningsplanen. Se över hel- respektive 
halvfartsstudenters upplägg. 
 
Litteratur; Översyn av kurslitteraturen.  
 
Examination; Se över fråga 17 i hemtentamen för 
förskrivningsrätt. Tydliggöra genomförandet av feedback i 
Diskussionsuppgift 1. 
 
 

Övrigt   
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