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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Datum: 2019-06-01 
 
Kursfakta 

Kursens namn 

 

B2FL01 VT19-3 Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp 
GDIST18h, VDIST18h, VABAR18h, VAVÄL18h, 
GPSYK18h    
 

Inom program  

 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
distriktssköterska och Specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av 
äldre och Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
mot psykiatrisk vård 

Vt 2019 

Kursansvarig 

 

Lise-Lotte Jonasson och Carina Carlsson 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 7–13 

Antal kursdeltagare från start  

 

67 

Anta studenter som svarat 

 

 36 dvs 55 % 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

6 VG 

58 G 

Tentamenstillfälle 3 ägde rum 2019-05-31 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
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Ping Pong avseende  

- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

 

-Överlag nöjda studenter med introduktion och struktur på 
kursen.  

-Några studenter upplevde svårigheter att komma igång med 
grupparbetet. Några studenter önskade arbeta i grupp med sina 
egna specialistkollegor 

- Mycket litteratur att välja utifrån 

-Några upplevde att uppgiften om patientsäkerhet var svår, 
men fick bra stöd av kursansvarig.  

-Föreläsning om patientsäkerhet var mycket bra 

-Öva mer på händelse och riskanalys. Gärna lägga ut exempel 
i kursen 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

 

 

 

-Bra uppgifter som utvecklar riskmedvetenhet 

-Lärorikt och intressant seminarium i Vårdutveckling 

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 
avseende  

- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal / teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

 

 

 
- Tydligare introduktion till uppgift om patientsäkerhet 

- Mer innehåll om ledarskap för den egna professionen 

- Se över studiehandledningen för att tydliggöra uppgifterna 

- Arbeta för bättre teknikstöd 

Återkoppling 
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Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  

- till den grupp studenter som 
just avslutat kursen 
 

 

-Publiceras på högskolans hemsida 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

 

 

-Visas på introduktionen för nästa studentgrupp våren 2020 

Övrigt 
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