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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett 
hållbarhetsperspektiv  

Ladokkod: 

B2VF01 

Antal högskolepoäng: 

7,5 
Period (ex P1 2018): 

P3 2020 
Inom program alt. fristående kurs: 

Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Svarsfrekvens 50% (16 av 32 respondenter). Svarsfrekvensen är baserad på antal studenter som 
är registrerade i kursen. 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Den 5/5 var 26 studenter Godkända på kursen. Fyra hade fått betyget VG. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

Kursens innehåll har varit till stöd för studenters lärande liksom undervisningen som bedrivits 
på distans. Diskussionsforum uppfattas positivt då det ger viss frihet att skriva när man har 
möjlighet samt stimulerar till att vara aktiv i diskussionen. Kursintroduktion genomfördes på 
campus och streamades för att möjliggöra för fler att delta. Samtliga examinationer 
genomfördes på distans via webbverktyget Zoom och i form av skriftliga inlämningsuppgifter.  
 
 
 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Litteratur, artiklar och övrigt material är forskningsanknutet och har relevans för 
ämnesområdet. Lärare i kursen har bidragit med kunskap utifrån egen forskning vid inspelning 
av filmer exempelvis. Kursen uppfattas bidra till ökad kunskap om forskning samt ökat kritiskt 
tänkande. 
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Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Kursen ges inom ramen för magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande 
ledarskap inom vård och omsorg 60 hp. Kursen bedöms ha fungerat väl i relation till de övriga 
kurserna. 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Ursprunglig planering av lärarresurser fick revideras när kursen startade då det visade sig bli 
färre studenter i kursen. Tre diskussionsgrupper slogs ihop till två och två lärare istället för tre 
arbetade med kursen.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Kursen uppfattas stämma med studenternas övriga utbildningar. 

Eventuella förslag till förändringar 

Genomgång av kurslitteratur.  

 

Kursansvariga:  

Agneta Kullén Engström 
Angela Bångsbo 
 

 


