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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och 
äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar 
och tekniska hjälpmedel GDIST18h, VDIST17h 
 

Ladokkod: 
B2DÄ01 VT19 

Antal högskolepoäng: 
15 hp 

Period (ex P1 2018): 
P3, P4, VT 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Distriktssköterskeprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
 
55 % svarade på mittvärdering 
10 % svarade på kursvärdering (låg svarsfrekvens troligen pga tekniska problem i pingpong)  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Kursresultat: 

Väl Godkänt: 8  

Godkänt: 15  

Underkänt: 3 (som ännu inte lämnat in komplettering av inlämningsuppgift, men godkända i övriga 
examinationsmoment) 

Ej avklarad kurs: 3 (Två av dessa studenter har ännu inte lämnat in inlämningsuppgiften, men är 
godkända i övriga examinationsmoment. Den tredje studenten har överklagat ett beslut om avslag på 
ansökan av tillgodoräknande av VFU-placering, ärendet inte avgjort ännu.) 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
En stor majoritet av studenterna, dvs 80-100% anger att kursinnehållet varit relevant och att 
undervisningen varit till stöd för lärandet likasom aktuell kurslitteratur.  
Examinationerna i form av seminarier har underlättat lärande och reflektion till 100 %.  
Utvärderingen av KTC visar att simuleringen till 100 % har hjälpt studenten i sitt lärande för att nå 
kursens mål. 
Den individuella hemtentamen är svår att utvärdera eftersom deltagandet vid kursvärderingen var låg 
(se ovan). 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 
    Kursen tar upp forskning i området genom föreläsningar och granskning av artiklar i 
examinationsuppgifter. 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Bra. Dock en svårighet med ”krockar” tidsmässigt vad gäller kurserna i metod.  
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Utifrån kursens budget upplever vi att resurserna har använts på ett så klokt sätt som möjligt för att 
uppnå kursens lärandemål. Vi har försökt att bespara resurser genom viss samläsning med fristående 
kurs i förskrivningsrätt.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
På det stora hela är studenterna nöjda med kursen. 
I kommentarerna framkommer missnöje med dagen på hjälpmedelscentralen då huvudansvarig 
person var sjuk och en av ersättarna inte kunde tillföra någon ny kunskap för studenterna. 
 
I mittvärdering framkom också missnöje kring tekniken vid föreläsningar och sena besked gällande 
VFU platser. 
 
Svårt att veta hur många studenter som kommer till föreläsningarna respektive väljer att se 
föreläsningen hemifrån. Det medför svårigheter att förutsäga behovet av storlek vid bokning av sal 
och förberedelse av föreläsare. 

Eventuella förslag till förändringar 
Övriga förslag och synpunkter om förbättringar av kursen:  
 
Då tekniken vid inspelningar varit det som felat mest så kommer det enbart erbjudas streaming vid 
nästa kurs. 
Med tanke på att kursen är en distansutbildning så kommer fler webb-baserade seminarier erbjudas 
framöver. 
 

 

Kursansvarig:  
Marita Gabre och Monica Lindblad 
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