
Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering/Kursrapport 
 

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

Datum: 2016-12-22 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 
 
 

Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö (B2HÄ01 
H16-1).  
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 ) 

2016-08-29-2016-11-04  

Antal kursdeltagare från start  
 

15 

Anta studenter som svarat 
 

7 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

15 studenter inskrivna på kursen och 8 slutförde kursen med 
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. 
Dock efterfrågade koordination av kursdagar mellan de olika 
kurserna inom masterprogrammet. Detta för att underlätta 
resandet till/från kurs. 
  
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.  
 
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 och 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


Enkät

Aktivitet

Status

Datum

Grupp

Besvarad av

Kursvärdering Säker vård
B2HÄ01 H16-1 Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö 7,5 hp VATEK16h
öppen
2016-12-22 08:34
Deltagare
7(17) (41%)

Analys

Stavningskontroll

Introduktionen till kursen har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

5 71,4% Ja, absolut

2 28,6% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...

1 of 18 2016-12-22 08:34



Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Fick uppfattningen att kursen tillämpade ett större distansupplägg. I stort gjorde den ju det också, men då otaktiskt att
lägga enstaka tillfällen separat som hade kunnat ligga ihop. En dags kursstart och tvådagars kursavslut med redovisning
av både gruppuppgift och enskild uppgift vore bättre. Samt att kursavslutet låg i direkt anslutning till intro av nästa kurs så
att vi som reser långt slapp göra så många resor. Kräver kanske lite mer av ens planering så man inte sparar allt till sist,
men på masternivå kan man väl förvänta sig den planeringsförmågan av studenterna. Har svårt att tro att programmet
klarar sig på endast studenter från närområdet.

Lärarkommentar:

Tillgång/genomgång av kursutvärdering från föregående termin har varit bra.

Antal Fördelning Alternativ

2 33,3% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

2 33,3% Nej, inte alls

6 av 17 har svarat (35%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Vet ej

Vet inte riktigt vad förra kursutvärderingen var. Mer än att en del litteratur var svår att få tag på.

Har inte haft tillgång till den

Kan inte minnas en sådan genomgång, men det kan vara mitt eget slarv att jag missat det.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...

2 of 18 2016-12-22 08:34



Lärarkommentar:

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

Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

beskriva, analysera och jämföra teorier och modeller om human error, kognition, kliniskt beslutsfattande och system
för patientsäker vård

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...

3 of 18 2016-12-22 08:34



Antal Fördelning Alternativ

6 85,7% Ja, absolut

1 14,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

identifiera och analysera risker och hot mot patientsäkerheten,

Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

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

Antal Fördelning Alternativ

6 85,7% Ja, absolut

1 14,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

terminologi, principer och system för patientsäker vård

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...

5 of 18 2016-12-22 08:34



Antal Fördelning Alternativ

5 71,4% Ja, absolut

2 28,6% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

teorier och modeller om human error, kognition, kliniskt beslutsfattande och system för patientsäker vård,

Antal Fördelning Alternativ

5 71,4% Ja, absolut

2 28,6% Ja, till viss del

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

sätt att genomföra riskanalyser och förebygga hot mot patientsäkerhet

Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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lagar, författningar och säkerbestämmelser som finns för att säkerställa patientsäkerhet

Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

identifiera, analysera och värdera evidensbaserad kunskap avseende patientsäkerhet

Antal Fördelning Alternativ

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...

9 of 18 2016-12-22 08:34



identifiera, analysera och värdera etiska frågeställningar och dilemman vid akut vård relaterat till patientsäkerhet

Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

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

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

reflektera över och värdera det egna behovet av ytterligare kunskap

Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

1 14,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Innehållsmässigt SUPERBRA. Otroligt nöjd där.

Lärarkommentar:

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Kurslitteratur har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ

4 57,1% Ja, absolut

3 42,9% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Tycket att en del artiklar var svåra att få med i den individuella uppgiften.
Litteraturen/boken human error fick jag inte tag på.
Croskerrys litteratur var jättebra och användbar.

Lärarkommentar:

Seminarierna har underlättat lärandet.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

5 71,4% Ja, absolut

2 28,6% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

upplevde det som positivt att vi satt runt bordet och diskuterade istället för att grupperna redovisade framme vid tavlan.
Känns mer som att man fokuserar på sitt eget än att lyssna. Men vid en lättsam stämning och diskussion upplever jag att
jag lär mig mer.

Ja med förbehåll för hur de schemamässigt planerats in. När ett 7-timmars seminarium tar 3 dygn i anspråk om man
räknar restid kan man ju börja ifrågasätta om självstudier skulle givit mer. Med det sagt så tycker jag dock att de
innehållsmässigt varit väldigt bra och de är inget jag skulle vilja vara utan.

Lärarkommentar:

Examinationerna har överrenstämt med kursens mål.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

7 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Önskar dock lite förtydligande i hur uppgifterna skall genomföras.

Tycker de har överensstämt. Svårt att veta ambitionsnivån och ribban på den individuella uppgiften framförallt och delvis
även gruppuppgiften. Kanske känner att åtminstone min tolkning av den möjligen blev något väl mastigt sett till att den
individuella uppgiften omfattade 4,5 hp. Lite tydligare instruktioner (exempelvis kring om man skulle utföra en fullständig
riskanalys eller bara fokusera på en enskild risk) skulle kanske möjliggöra mer fokus och begränsning.

Lärarkommentar:

Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

6 85,7% Ja, absolut

1 14,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Klanderfritt.

Lärarkommentar:

Kursens lokaler/teknik under föreläsningarna har fungerat bra.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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Antal Fördelning Alternativ

5 71,4% Ja, absolut

2 28,6% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Lärarkommentar:

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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PING PONG har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

3 42,9% Ja, absolut

4 57,1% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

7 av 17 har svarat (41%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Har aldrig tidigare använt mig av ping pong och känns både rörig och svårt att hitta i.

Svårt att navigera och hitta information

Tiden var felställd då vår gruppuppgift skulle lämnas in så att deadline blev 23 istället för 24, lite snopet. I övrigt utmärkt.

Lärarkommentar:

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen?

Fritextsvar: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Fick det stödet jag behövde för att bli klar med kursen.

-

Mer fördjupning i metoderna

Enligt ovan, kanske aningen tydligare riktlinjer för uppgifterna för att kunna begränsa sig. Samt annan schemaplanering
mer anpassad för resande.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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4 av 17 har svarat (23%)

Lärarkommentar:

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

Fritextsvar: (Klicka på krysset till höger om du vill dölja kommentaren för respondenterna)

Individuella uppgiften innehöll många olika del moment och det tog lite tid hur man skulle lägga upp sitt arbete. Likaså vid
inlämning var jag osäker om alla moment var med i mitt arbete, som stod i studiehandledningen för individuell uppgift.

Förutom lite tidspress och ibland svårt att få i hopa med arbete, privatliv och studier. Tycker jag att kursen varit jätte bra.
Lärt mig mycket mer än vad jag gjort under andra kurser. och mycket har med kursansvarig att göra. Känns som de har
varit tillgängliga och hjälpsamma. Känns som de är här för min skull. Detta tycker jag personligen hjälp mitt självförtroende
att fortsätta läsa/studera.

Tydligare instruktioner om den individuella uppgiften, upplägget bl.a. Kan förhindra att fokus läggs på fel saker.

För få kursträffar. Få till ytterligare ett tillfälle

Förlägg alla på plats-moment till kursstart och kursslut samt synkronisera kursslutet med start av nästa kurs för att
minimera resande.

4 av 17 har svarat (23%)

Lärarkommentar:

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20207/coursePollShare.do?pollId=11...
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