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Kursrapport
Kursens namn:

Rapporten bygger på kursvärderingar (av).
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete. 5hp
Distrikt, barn, äldre och psyk specialistssk program

Inom program
/fristående:
Laura Darcy och Monica Lindblad
Kursansvarig:

Kurstid:

HT 17
V35-42

Sammanfattning av
kursens
examinationsresultat

Loggboksinlägg 1,5 hp
Inlämningsupgift/Diskussionsforum 2,5hp
Seminariun 1hp

Sammanfattning av
kursvärdering från
- studenter
- medverk. lärare
- praxisföreträdare
- adm. personal

45% av kursdeltagare svarade på utvärderingen.
Introduktionen till kursen var bra ca 100%
Förståelse för:
• folkhälsas utseende nationellt och globalt 100%
• Hållbarutveckling 100%
• Reflektionens betydelse för lärande & vårdande 100%
• Specialistssk roll & ansvar 100%
• Pedagogisk hälsofrämjande hållbart omvårdnads arbete
100%
• Styrdokument & kliniskpraxis 98%
• Granska & tillämpa vårdvetenskapliga begrepp 98%
• Skriva & bearbeta en text 100%
• Olika perspektiv från närliggande professioners
behandling & vård 88%
• för ändra specialist inriktningar ca 88%
Samläsnings med andra specialister ca 80%
Kurslitteraturen stämde överens med målen ca 100% - Ny
Globalfolkhälsa litteraturen uppskattat.
Tekniken krånglade mycket vid föreläsningar i kursen.
96 % tycke att seminarium underlättade lärandet – mer tid önskas
för redovisning.
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100% tyckte att examinationerna stämde överens med
kursensmål.
Motiverande samtal hade efter tidigare önskemål lyfts in i kursen.
Lars Gelanders föreläsning mycket uppskattat och tidigarelades i
början av kursen efter önskemål.
Loggboksinläggen för splittrat.
Lärarkontakt fungerade mycket bra.
Praktiska aspekter som pingpong/filmer fungerade mindre bra

Beskrivning av hur och
för vilka
delaktighetskravet
tillgodosetts

Skriftlig kursvärdering
Data och tid var inplanerat för kursutvärdering vid
slutseminarium – trots detta svarade endast 45% .

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

Bearbetning av loggbok som moment
En föreläsning om globala folkhälsa önskas
Bättre förkunskaper om formalia samt pingpong önskas innan
kursstart.
Teknik strul
Utökad seminarium
För mycket fokus på formalia

Övrigt

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.
Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. Tillgänglig i
Dokumentarkivet: http://www.hb.se/org/orgdok/
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* För VHB gäller att kursrapporten lämnas till studierektor och till kursadministratör för
arkivering i kursdossier.

