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Kursrapport  
 
 
Kursens namn: 
 

Rapporten bygger på 34  kursvärderingar (av 63).  
Folkhälsa och folkhälsoarbete   

 
Inom program 
/fristående: 

Distriktssköterskeprogrammet + Fristående kurs 

 
Kursansvarig: 
 

Lise-Lott Berg och Monica Lindblad 

 
Kurstid:  
(ex: V34 – V44 Ht05) 

HT 14 v 36-45 
 

 
 
 
 
Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 
 

Studieuppgifter /Diskussionsforum/sem alla godkända.  
 
Hemtentamen  ca 50 % kompletterat tentamen.  Ca 25% VG.   
 
 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  

- studenter 
- medverk. lärare 
- praxisföreträdare 
- adm. personal 

Introduktionen av kursen fungerat bra: ca 70%, 30% till viss 
del.    
Beskriva folkhälsoarbetet; ac 91% absolut, ca 9 % till viss del.  
Kunna identifiera stödjande miljöer: 85 % absolut, ca 15 % till 
viss del.  
Beskriva folkhälsoarbete; etiska, ekonomiska och 
hälsopedagogiska aspekter: 65% absolut, 35% till viss del 
Kritiskt granska epidemiologiska studier; 41% absolut, 56 % till 
viss del 
Kunna argumentera för promotivt, preventivt och 
rehabiliterande omvårdnadsarbete; 41% absolut, 50% till viss 
del , 9 % nej bara obetydligt 
Kunna analysera msk´s livsvillkor ur ett folkhälsoperspektiv: ca 
68% absolut, 32 % till viss del. 
Kunna analysera individers egna hälsoresurser: 79% absolut, 
21% till viss del.   
Kurslitteraturen överensstämt med kursens mål: 53% absolut, 
47% till viss del 
Föreläsningarna underlättat för lärandet; 56% absolut, 44% till 
viss del, 3% nej bara obetydligt  
Seminarierna har underlättat lärandet: 67% absolut, 33% till 
viss del, 3% nej bara obetydligt 
Examinationerna har överensstämt med kursens mål: 76% 
absolut, 27% till viss del,  
Kontakt med kursansvariga fungerat bra: 85% absolut, 15% till 
viss del, 3% nej inte alls.  
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Kursens lokaler/teknik bra: 65% absolut, 27% till viss del, 3% 
nej bara obetydligt, 6% nej inte alls 
Pingpong fungerat bra; 77% absolut, 21% till viss del, 3% nej 
inte alls 
Min förståelse för vårdvetenskapen; 53% absolut, 44% till viss 
del, 3% nej bara obetydligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

 
 
Beskrivning av hur och 
för vilka 
delaktighetskravet 
tillgodosetts 
 

Skriftlig kursvärdering  

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

- mål,  
- innehåll, 
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av 

kursen 
 

Tydliggöra uppgifter i studiehandledning 
Informationssökning önskas 
Komplettera litteratur om Hållbar utveckling 
Utveckla bla Hållbar utveckling föreläsning (mer 
dialog/sem/diskussion)  

 
Övrigt 
 

Kursvärderingen kommer att delges studenter i nästa kurs - HT 
14+15   

 
 
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. 
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Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. 
Tillgänglig i Dokumentarkivet: http://www.hb.se/org/orgdok/ 

 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten lämnas till studierektor och till kursadministratör för 
arkivering i kursdossier. 
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