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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Teamsamverkan inom prehospital och 
intrahospital  
akutsjukvård 

Ladokkod: 
 
B2RT01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 HP 

Period (ex P1 2018): 
P2 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och 
intrahospital akutsjukvård 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
Av 20 studenter som fullföljt kursen har 9 svarat på enkäten 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Studenternas prestationer har varit av varierande grad. Vid simuleringarna och det 
efterföljande seminariet presterade samtliga som deltog mycket bra. 
Inlämningsuppgifterna har varit mer skiftande. Vissa studenter har gjort mycket bra 
inlämningar medan andra har haft en del problem med själva skrivandet. 
Kursledningen har jobbat med detta och gett mycket feedback på arbetena och vi 
hoppas på en progression i dem andra kurserna. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande. Svara 77% att de håller helt med. 
 
Examinationsformerna på kursen har varit till stöd för mitt lärande. Där svarar 44% att de håller med helt 
och 56% delvis. Speciellt simuleringarna med efterföljande seminarie lyfts upp som extra bra och 
givande. 
 
Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. Här svarar 77% att de 
håller med helt. 
 
Till nästa år kommer vi att ta bort föreläsningen i CRM som vi köpt av ett företag. Föreläsningarna 
och övningarna den dagen var bra men vi känner att det var på lite för låg nivå för masterna och lite 
för dyrt (54 timmar). Vi kommer att ta in en extern föreläsare nästa år som är professor i team och 
organisation. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 

Eventuella förslag till förändringar 
 

 

Kursansvarig:  
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