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Kursens namn: 
Hållbar organisering inom vård och omsorg  

Ladokkod: 
B2VOV1 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period: 
P1 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Då antalet kursdeltagare enbart var fem, var uppföljning via enkät på ping pong inte möjlig. I 
rapporten redogörs istället för den information som kursansvarig fått till sig under kursens gång.  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Betygsskalan på kursen är VG/G/U. 

Vid sammanställningen av kursrapporten är totalt 3 av de registrerade studenterna på kursen 
godkända, vilket motsvarar 60 % av studentgruppen. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursen är utformad som en läskurs och består således i hög utsträckning av självstudier. Kursen bedrivs 
på distans och kommunikationen mellan studenter och lärare sker via ping pong och mail. 
Examinationsuppgiften består av en rapport utformad mot grund i en litteratursökning i valfritt ämne på 
temat ”hållbar organisering inom vård och omsorg”. Kursen bestod av ett introduktionstillfälle och i det 
efterföljande erbjöds studenterna handledning, den var dock frivillig. I huvudsak innebar lärarrollen att 
svara på frågor via mail, att läsa texter och att ge skriftlig feedback till studenterna.  
 
Studenterna uttryckte under kursens gång en osäkerhet, dels över hur en litteratursökning genomförs 
och dels över temat organisering.  
 

 

Hur kursen har forskningsanknutits 



 Sida 2 av 2 

Studenterna ansvarade själva för litteratursökning. Kursledaren bedömer att den litteratur som 
studenterna använde genomgående byggde på forskning inom fältet. 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Lärarresurserna har använts till introduktion, korrespondens och handledning (textläsning) via ping 
pong/mail och examination. 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Utifrån förda samtal med studenterna framkommer en osäkerhet kring metod och genomförande 
samt kring kunskaper om ämnet organisering.    

Eventuella förslag till förändringar 
Förslag inför framtida kurs är att förinspelade föreläsningar som behandlar ämnet organisering läggs ut 
på ping pong, exempelvis på temat ”organisering inom offentliga verksamheter” och/eller specifikt 
temat ”organisering inom hälso- och sjukvård”. Ytterligare förslag är att schemalägga webbaserade 
handledningar via zoom för att skapa en större kontinuitet i kontakten mellan studenter och lärare samt 
i syfte att ge tydligare vägledning i studenternas arbete med examinationsrapporten. Vid introduktionen 
bör även tid läggas på att beskriva möjliga tillvägagångssätt för litteratursökningar.  
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