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Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Datum: 2016-06-29 
 

Kursfakta 
Kursens namn 
 

Ledarskap och teamutveckling i högteknologisk och 
prehospital miljö, 7,5 hp 
 

Inom program/fristående 
 

Mastersprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande 
i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp / fristående kurs 
deltid 50 % 
 

Kursansvarig 
 

Anders Bremer 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin) 
 

Vecka 13–22, Vt-16 
 

Antal kursdeltagare från start  
 

20 antagna (16 registrerade, 11 kvar efter studieuppehåll och 
studieavbrott) 
 

Antal studenter som svarat 
 

8 av 11 studenter (73 %) 

Examinationsresultat  
 
 
 

Två examinationsmoment har ingått enligt nedan. 
 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift (4,5 hp):  
        efter första tillfället 0 VG, 4 G och 7 U 
        efter andra tillfället 0 VG, 10 G och 1 U 
Seminarium (3 hp):  
         efter första tillfället 11 G och 0 U 
  
Kursbetyget godkänd (G) uppnåddes av 10 studenter. 
 

Mittvärdering (endast kurser över 10 hp) 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Pingpong  

 

 
Inte aktuellt. 

Sammanfattning av 
mittvärdering  

Inte aktuellt.  

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  

Introduktionen 
Introduktionen till kursen ansågs ha fungerat bra enligt 75 % 
av studenterna. Någon student efterlyste tydligare information 
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- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 

Övrigt  

om vilken skrivmall som ska användas. Även exempel på 
handlingsplan efterlystes (skrivandet av handlingsplan ingick i 
den skriftliga examinationsuppgiften).  

 
Mål och innehåll 
En majoritet skattade att kursens innehåll ”absolut” eller ”till 
viss del” bidrog till kunskap, förståelse, färdigheter och 
förmågor i samtliga 10 kursmål. Avseende 4 kursmål skattade 
dock 1-2 studenter kursens innehåll som att det ”bara 
obetydligt” hade bidragit. Målen var:  

1. konstruera en handlingsplan med syfte att skapa ett 
patientnära tvärprofessionellt teamarbete 

2. analysera och värdera evidensbaserad kunskap 
avseende ledarskap och teamutveckling  

3. analysera och värdera etiska aspekter vid patientnära 
tvärprofessionellt teamarbete  

4. reflektera över och värdera det egna förhållningssättet 
när det gäller att leda och utveckla det patientnära 
teamarbetet  
 

Litteratur 
En majoritet (87 %) ansåg att kurslitteraturen överensstämde 
med kursens mål. Viss kritik fanns över att litteraturen var 
alltför omfattande och att någon referens hade angetts med en 
äldre utgåva. 
 
Föreläsningarna 
En majoritet (63 %) ansåg att föreläsningarna underlättat 
lärandet. Studenter önskade dock fler 
”inspirationsföreläsningar” utanför det som fanns i 
kurslitteraturen. 
 
Examinationsmoment 
Samtliga ansåg att seminariet (3 hp) underlättade lärandet och 
innehöll intressanta diskussioner. Kritik fanns dock mot att 
lärarna tillät olika tidsramar för presentationerna under 
seminariet och att ingen feedback gavs på presentationerna. 
Förslag framfördes om att studenterna kan tilldelas avgränsat 
område med bättre möjlighet till fördjupning i den egna 
presentationen. Förslag fanns även om att begränsa antalet 
uppgifter att läsa in sig på och eventuellt opponera på ett par 
arbeten istället (mer fokus och djup). 
 
Samtliga ansåg att examinationerna överensstämde med 
kursens mål. Kritik fanns dock mot avsaknad av ”mall” för 
handlingsplanen och tydliga anvisningar om den skriftliga 
uppgiftens innehåll och struktur. Kritik riktades mot att den 
etiska aspekten inte fick det utrymme som den borde fått. 
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Lokaler 
Önskemål om bättre mörkläggningsmöjligheter. 
 
Ping Pong 
Studenter önskade möjlighet till samverkan (fysisk träff eller 
på Ping Pong) där de mellan sig kunnat presenterat samt gett 
feedback på varandras handlingsplaner innan seminariet. 
Önskemål om diskussions- och/eller chatforum framfördes. 
  
Övrigt 

• Kursen genomfördes för första gången. 
• Önskemål fanns om ytterligare en kursträff. 
• Önskemål fanns om ett litteraturseminarium för att 

kunna diskutera och reflektera runt begreppen 
grupprocesser, kommunikation, makt och samspel vid 
patientnära tvärprofessionellt teamarbete. 

• Önskemål fanns om tätare kontakt mellan högskolan 
och arbetsgivaren för att öka förståelsen för det som 
kursen ger studenterna och hur detta kan komma 
verksamheten till gagn. 

  
Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

Inte aktuellt.  

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal / teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Mål/Innehåll 
• Tydliggöra vad det innebär att konstruera en 

handlingsplan med syfte att skapa ett patientnära 
tvärprofessionellt teamarbete. 

• Integrera målet att ”analysera och värdera etiska 
aspekter vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete” 
i den skriftliga uppgiften och på ett 
litteraturseminarium.  

Arbetsformer 
• Skapa diskussionsforum på Ping Pong. 
• Lägga till ett litteraturseminarium (1,5 hp) som 

ytterligare förberedelse inför den skriftliga uppgiften. 
• Justera till 1,5 hp för seminariet där studenterna 

presenterar sin handlingsplan.  

Examinationer 
• Ändra till tre examinationsmoment (4,5+1,5+1,5 hp) i 
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kursplan och studiehandledning. 

Litteratur och kursplan 
• Se över och justera kurslitteratur och kursplan. 

 
Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Återkoppling ges via studentsidorna på högskolans hemsida. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Återkoppling ges i kursintroduktionen till nästkommande 
ambulansprogram. 

Övrigt 
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