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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Specialistsjuksköterskans vårdande och 
folkhälsoarbete 

Ladokkod: 
B2DF01 

Antal högskolepoäng: 
5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P1 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, helfart, 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 
halvfart 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Av 46 studenter har 21 studenter svarat. 
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Av 46 studenter är det fyra studenter som ännu inte är klara med inlämningsuppgift IN1. 

Sammanlagt sex Väl Godkända studenter, 22 Underkända, 21 Godkända i första rättningen. I nuläget 
har 18 studenter fått betyget Godkänd efter komplettering. Flertalet underkända beror på bristande 
referenshantering.  

 
 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Ca. 80% anser att det har varit till stöd. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Genom föreläsningar, artikelsökning och angiven kurslitteratur.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Inga schemamässiga krockar. 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
En av kursansvariga är ny/har varit ny i kursen vilket ger merarbete för båda kursansvariga. För att 
få samtliga studenter examinerade har ytterligare två examinationstillfällen i seminarieform krävts. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Knappt 90% av studenterna anser att kurslitteraturen är relevant. Ca. 95% av studenterna anser att 
examinationsformerna varit ett stöd för lärandet. Ca. 90% anser att lärarstödet varit bra. 100% anser 
att innehållet i kursen är relevant i förhållande till kursens lärandemål. 
 
Delade meningar om samläsning mellan de olika utbildningarna, en del anser det givande och andra 
inte. Övervägande positiva kommentarer om upplägg, innehåll och möjlighet till distansundervisning.  
 
Kursansvarigas kommentarer: 

1. Sena beslut om ansökan om tillgodoräknande vilket försvårat både för lärare och studenter.  
2. Flera avhopp under kursens gång av olika skäl vilket dels har påverkat kursansvarigas arbete 

negativt dels studenternas gruppindelning och par-uppgifter.  
 

Eventuella förslag till förändringar 
1. Snabbare handläggning av tillgodoräknande 
2. Ökad tydlighet och information vid programstart om hur studenterna hanterar avbrott av 

studier. 
3. Utveckla studiehandledningen mer, ökad tydlighet. 
4. Förbättra kunskapen om referenshantering i början av utbildningen. Tyvärr läggs mycket tid 

på att rätta referenshantering istället för att fokus borde ligga på innehåll i uppgiften.  

 

Kursansvarig: Monica Lindblad och Carina Carlson 
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