
Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 
tentamenstillfälle. 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 
 
 

Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
7,5 hp deltid 50 % 

Inom program/fristående 
 

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i 
högteknologisk och prehospital miljö (VATEK) 
 
Fristående 

 
 

Kursansvarig 
 

Henrik Andersson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

2015-08-31-2015-11-02  

Antal kursdeltagare från start  
 

19 

Anta studenter som svarat 
 

9 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

19 studenter inskrivna på kursen, åtta slutförde kursen med 
godkänt resultat (sex med godkänt och två med väl godkänt 
resultat). Totalt har två individuella examinationer genomförts. 

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

 

Ej aktuellt 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ej aktuellt  
 



Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

Introduktion  
Introduktionen till kursen har fungerat bra enligt studenterna. 
Studenterna efterfrågade dock en presentation av hela 
masterprogrammet. 
  
Mål  
Kursen uppfattas som positiv av de studenter som besvarat 
enkäten och de uttrycker att kursens innehåll har bidragit till 
att nå kursens mål.  
 
Innehåll  
De seminarier som varit har underlättat lärandet och 
examinationerna har överensstämt med kursens mål.  
 
Lokaler  
Kurslokaler och den teknik som används har uppfattats 
fungerat bra.  
 
Kursvärdering på Pingpong  
Återkoppling på föregående kurs uppfattades som 
tillfredställande. Kursvärdering genomfördes på Pingpong som 
anonym enkät.  
 
Litteratur  
Kurslitteraturen har enligt studenterna överensstämt med 
kursens mål. Viss uppdatering efterfrågades dock vad det gäller 
senaste version på någon bok. 
 
Övrigt  
Studenterna uppger att de är mycket nöjda med kurslärarna, 
återkoppling och tillgänglighet.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

Fortlöpande skriftliga och muntlig utvärdering  
Muntliga utvärderingar skedde i anslutning till den sista 
kursträffen som var i Borås.  
Studenterna uttryckte att de i huvudsak var nöjda med kursen 
som uppfattades som relevant och användbar för sina 
yrkesarbeten.  

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

Inga större förändringar av kursen kommer att ske utöver 
justeringar i studiehandledningen, ändring av 
utbildningsområde (från medicin till vårdvetenskap) samt 
uppdatering av viss kurslitteratur.  



Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

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

just avslutat kursen 
 

Återkoppling kommer att ske genom att kursrapporten görs 
tillgänglig på PingPong och akademins hemsida.  
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Återkoppling kommer att ske genom att den:  
1) tas upp muntligt vid nästkommande kurs,  
2) görs tillgänglig på PingPong.  

Övrigt 
 
 

 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
 
Övergripande regelverk 
Högskoleförordningen 1993:100, 1 kap 14 § föreskriver att: 
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten 
skall hållas tillgängliga för studenterna.” 
 
Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås: 
(Tillgänglig: http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument > Utbildning ) 
 
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. 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten skickas till studierektor och till administrationen (adress: 
vhb@hb.se) för publicering på webb och för arkivering i kursdossier.  

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument
mailto:vhb@hb.se


 
Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
Av kursens 19 antagna studenter har 9 besvarat enkäten (47 %) 
 
Introduktionen till kursen har fungerat bra. 
  

 
Kommentar:  
-Eftersom det var första kursen i ett nytt program skulle det varit roligt med kanske en presentation 
av hela programmet. Inte så teoretiskt kanske utan mer inspirerande: varför man startat 
programmet, vad man tänker sig att vi som läser programmet kan arbeta med sedan, vad det kan 
göra för vården osv.  
-Trevligt att möta kompetenta, kvalificerade & engagerade kursansvariga. 
 
Tillgång/genomgång av kursutvärdering från föregående termin har varit bra. 
  

 
Redogöra, analysera och relatera terminologi, principer och system för patientsäker vård, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
Av kursens 19 antagna studenter har 9 besvarat enkäten (47 %) 
Beskriva, analysera och jämföra teorier och modeller om human error, kognition, kliniskt 
beslutsfattande och system för patientsäker vård 
  

 
Identifiera och analysera risker och hot mot patientsäkerheten, 
  

 
 
Redogöra och förklara de lagar, författningar och bestämmelser som finns för att säkerställa 
patientsäkerhet 
  

 
 
 
Terminologi, principer och system för patientsäker vård 
  

 
 
 



 
Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
Av kursens 19 antagna studenter har 9 besvarat enkäten (47 %) 
Teorier och modeller om human error, kognition, kliniskt beslutsfattande och system för 
patientsäker vård, 
  

 
Sätt att genomföra riskanalyser och förebygga hot mot patientsäkerhet 
  

 
Lagar, författningar och säkerbestämmelser som finns för att säkerställa patientsäkerhet 
  

 
 
Identifiera, analysera och värdera evidensbaserad kunskap avseende patientsäkerhet 
  

 
 
 
 
 
 



 
Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
Av kursens 19 antagna studenter har 9 besvarat enkäten (47 %) 
Identifiera, analysera och värdera etiska frågeställningar och dilemman vid akut vård relaterat till 
patientsäkerhet 
  

 
Reflektera över, analysera och värdera det egna förhållningssättet till patientsäkerhet utifrån ett 
patient- och vårdarperspektiv 
  

 
Reflektera över och värdera det egna behovet av ytterligare kunskap 
  

 
Kommentar:  
-Tycker att kusen gett mig kunskap som jag känner att jag kommer ha nytta av och använda i min 
fortsatta yrkeskarriär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
Av kursens 19 antagna studenter har 9 besvarat enkäten (47 %) 
Kurslitteratur har överrenstämt med kursens mål. 
  

 
Kommentar:  
-Kunde uppdaterat kurslitteraturlistan till senaste versionen av Risk och händelseanalys handboken. 
 
Seminarierna har underlättat lärandet. 
  

 
Examinationerna har överrenstämt med kursens mål. 
  

 
Kontakt med kursansvariga har fungerat bra. 
  

 
Kommentar:  
-Inga problem 
 
 
 



 
Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (62SÄ01)  
Av kursens 19 antagna studenter har 9 besvarat enkäten (47 %) 
Kursens lokaler/teknik under föreläsningarna har fungerat bra. 
  

 
PING PONG har fungerat bra. 
  

 
Kommentar:  
-tog ett tag att lära sig de olika plattformarna. Ladokportalen, e-post och ping pong 
-Det var synd att ingen större diskussion under kursen 
-Lite rörigt att hitta all information. 
 
Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen? 
 
Kommentar:  
-Distansstudier kräver god tillgång till information och material och tydlighet vad som behövs 
-Önskvärt med föreläsningar via webben/pingpong för att underlätta lärandet ännu mer. 
-handledare hade varit fantastisk roligt att ha som kan vinkla mina formuleringar! Men förstår varför 
vi inte hade det, det var ju inte uppsats av den formen.  
-Mer inspelade föreläsningar som ligger på ping-pong. 
-Tid från arbetsgivaren.  
-Önskat att vi som grupp kunde handlett varandra på ett bättre sätt genom kursen. 
 
Förslag till förbättring/utveckling av kursen? 
 
Kommentar:  
-Se ovan, föreläsningar via webben underlättar och skulle tydliggöra ännu mer. 
-Fler pp som man kan se på hemma. eller filma föreläsare om man råkar missa någon gång. 
-Mer kontakt med arbetsgivare och "reklam" för programmet och kurserna så att arbetsgivaren 
uppmuntras att stödja vidareutbildning av specialistsjuksköterskor.  
-Borde kanske skifta plats med Akut vårdande när livet står på spel för att få igång gruppdiskussioner 
på PING PONG. Hade ingen överblick över vilka som deltog. Trist med så många avhopp när det var 
så väldigt många sökande till programmet från början. Ska det antas fler når man räknar med många 
avhopp på distansutbildningar? 


	Säker vård_H15
	Kursutvärdering/Kursrapport
	Datum:

	Säker vård_H15_enkät

