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Anna Kängström 

 
Kurstid:  
(ex: V34 – V44 Ht05) 

V 39-03 

 
 
 
 
Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 
 

Kursen examineras genom fyra seminarium, en hemtentamen i 
vetenskaplig teori och metod, inlämningsuppgift i;  
vårdutveckling och ledarskap, barnpsykologi, didaktik. Fem 
veckors VFU samt en skriftlig tentamen. Vid kursslut har 
Tentamen examinerats 1 gång. Vid kursslut har 103 studenter 
skrivit tentamen (VG=   54stud, G=  42 stud, U=  7 stud). 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  

- studenter 
- medverk. lärare 
- praxisföreträdare 
- adm. personal 

Se Bilaga 

 
Beskrivning av hur och 
för vilka 
delaktighetskravet 
tillgodosetts 
 

 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

- mål,  
- innehåll, 
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av 

kursen 
 

Kursens upplägg/struktur 
 

• Studenter önskar mer tid och träning för metodövningar. 
 

Förändring: Vi har infört ett extra moment kopplat till 
reflektionsseminarium 1. Där kommer studenterna få genomföra 
en praktisk simuleringsövning i grupp och på så vis också tränas 
mer i praktiska färdigheter. 
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• För lång litteraturlista med för mycket ”onödig” litteratur. 

 
Förändring: Kursansvariga har bett deldiciplin-ansvariga att se 
över sin litteratur. Ett fåtal böcker är borttagna 
 

• Den nya kurslitteraturen har fått blandad kritik. 
 
Förändring: Vi kommer behålla den men kommer poängtera 
vikten av att ta del av vårdhandboken som ett komplement. 
 

• Införandet av att skriva loggbok under VFU har fått 
negativ kritik 

 
Förändring Kursansvariga skall ansvara för att på ett tydligare 
vis förklara syftet med loggboken och att också på ett mer tydligt 
vis förklara vad vi önskar att studenten skall dokumentera i sin 
loggbok. 
 
 

• Studenter upplevde att vissa lokaler var bristfälliga vad 
det gäller ventilation samt avsaknad av mikrofon. 

 
Förändring: Ansvarig lärare för föreläsningen får se över 
tekniken i lokalen i god tid innan föreläsning. 
Ventilationsproblematiken har lyfts vidare till akademiska hus. 
 
 
 
 
 

 
Övrigt 
 

82 kursdeltagare har svarat på utvärderingen 
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Enkätresultat 

 

Enkät: Kursutvärdering Allmän omvårdnad 
Status: öppen 
Datum: 2015-02-04 09:46:52 

Grupp: Deltagare (Allmän omvårdnad SSK14 (61SA01) 
H14) 

Besvarad av: 82(123) (66%) 
 

Introduktionen till utbildningen/kursen har fungerat bra. 

 

antal fördelning alternativ 
58 70,7% Ja, absolut 
23 28% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

Återkoppling från föregående kurs har fugerat bra. 

 

antal fördelning alternativ 
40 48,8% Ja, absolut 
38 46,3% Ja, till viss del 
5 6,1% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 
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82 har svarat av 123 (66%) 
 
 
 

 

• människans livscykel och behov ur ett utvecklingsteoretiskt perspektiv  

 

antal fördelning alternativ 
49 59,8% Ja, absolut 
32 39% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• hur kön, etnicitet, ålder och socioekonomiska faktorer kan ha betydelse 
för människans hälsa  

 

antal fördelning alternativ 
58 70,7% Ja, absolut 
21 25,6% Ja, till viss del 
3 3,7% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• vårdorganisationens struktur och utveckling  

 

antal fördelning alternativ 
37 45,1% Ja, absolut 
41 50% Ja, till viss del 
4 4,9% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• lärande som ett grundläggande behov  

 

antal fördelning alternativ 
55 67,1% Ja, absolut 
24 29,3% Ja, till viss del 
3 3,7% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• samtalets betydelse i vårdandet  

 

antal fördelning alternativ 
73 89% Ja, absolut 
8 9,8% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• beskriva innebörden i evidensbaserat vårdande  

 

antal fördelning alternativ 
51 62,2% Ja, absolut 
29 35,4% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• beskriva innebörden i hållbar utveckling utifrån ett hälsoperspektiv  

 

antal fördelning alternativ 
34 41,5% Ja, absolut 
41 50% Ja, till viss del 
7 8,5% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• relevanta lagar och författningar  

 

antal fördelning alternativ 
37 45,1% Ja, absolut 
41 50% Ja, till viss del 
5 6,1% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• tillämpa vårdvetenskapliga begrepp och teorier med relevans för allmän 
omvårdnad  

 

antal fördelning alternativ 
53 64,6% Ja, absolut 
28 34,1% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• under handledning identifiera, planera, genomföra, utvärdera och 
dokumentera vård i relation till människans grundläggande behov  

 

antal fördelning alternativ 
56 69,1% Ja, absolut 
23 28,4% Ja, till viss del 
2 2,5% Nej, bara obetydligt 
1 1,2% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
 
 
 
 
 

 

• tillämpa gällande författningar och säkerhetsföreskrifter inom allmän 
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omvårdnad  

 

antal fördelning alternativ 
38 46,9% Ja, absolut 
39 48,1% Ja, till viss del 
4 4,9% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 

 

• identifiera vårdens samverkansformer, stödfunktioner och 
förbättringsområden  

 

antal fördelning alternativ 
38 46,3% Ja, absolut 
37 45,1% Ja, till viss del 
7 8,5% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• tillämpa vårdhygieniska principer  

 

antal fördelning alternativ 
73 89% Ja, absolut 
9 11% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• identifiera, analysera och argumentera kring vårdetiska 
ställningstaganden och dilemman inom allmän omvårdnad  

 

antal fördelning alternativ 
54 65,9% Ja, absolut 
26 31,7% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• tillämpa kommunikation och samtala med patienter, närstående och 
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medarbetare  

 

antal fördelning alternativ 
71 87,7% Ja, absolut 
10 12,3% Ja, till viss del 
0 0% Nej, bara obetydligt 
1 1,2% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 

 

• bemöta patient, familj och närstående utifrån ett etiskt och 
vårdvetenskapligt förhållningssätt  

 

antal fördelning alternativ 
72 87,8% Ja, absolut 
8 9,8% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• göra patienten delaktig i sin vård samt stödja en varaktig 
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kunskapsutveckling och förståelse hos patienten  

 

antal fördelning alternativ 
67 81,7% Ja, absolut 
15 18,3% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• identifiera och påtala risker som kan äventyra säkerheten i vården  

 

antal fördelning alternativ 
59 72% Ja, absolut 
22 26,8% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• arbeta i lag samt att verka tillsammans med andra yrkesgrupper  
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antal fördelning alternativ 
62 76,5% Ja, absolut 
17 21% Ja, till viss del 
2 2,5% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 

 

• söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och 
kunskap i vårdandet  

 

antal fördelning alternativ 
43 52,4% Ja, absolut 
37 45,1% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• reflektera över olika företeelser och frågeställningar tillsammans med 
andra professioner som ingår i det vårdande teamet runt patienten  
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antal fördelning alternativ 
53 64,6% Ja, absolut 
27 32,9% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
1 1,2% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• identifiera och värdera patientens resurser och hinder för hälsa och 
ohälsa  

 

antal fördelning alternativ 
57 70,4% Ja, absolut 
26 32,1% Ja, till viss del 
0 0% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• kritiskt granska och värdera det egna förhållningssättet i vårdandet  
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antal fördelning alternativ 
60 73,2% Ja, absolut 
23 28% Ja, till viss del 
0 0% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

värdera närståendes betydelse för patientens hälsa och ohälsa 

 

antal fördelning alternativ 
68 82,9% Ja, absolut 
14 17,1% Ja, till viss del 
0 0% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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Kurslitteratur har överrenstämt med kursens mål. 

 

antal fördelning alternativ 
43 52,4% Ja, absolut 
37 45,1% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 

Föreläsningarna har underlättat lärandet. 

 

antal fördelning alternativ 
44 54,3% Ja, absolut 
35 43,2% Ja, till viss del 
5 6,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
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Seminarierna har underlättat lärandet. 

 

antal fördelning alternativ 
57 69,5% Ja, absolut 
23 28% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 
 

 

Examinationerna har överrenstämt med kursens mål. 

 

antal fördelning alternativ 
59 72% Ja, absolut 
23 28% Ja, till viss del 
2 2,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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Kontakt med kursansvariga har fungerat bra. 

 

antal fördelning alternativ 
66 80,5% Ja, absolut 
12 14,6% Ja, till viss del 
4 4,9% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

Kursens lokaler/teknik under föreläsningarna har fungerat bra. 

 

antal fördelning alternativ 
54 65,9% Ja, absolut 
25 30,5% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
2 2,4% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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PING PONG har fungerat bra. 

 

antal fördelning alternativ 
60 73,2% Ja, absolut 
21 25,6% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
 
 

 

• Introduktionen till VFU-platsen har fungerat bra.  

 

antal fördelning alternativ 
49 59,8% Ja, absolut 
26 31,7% Ja, till viss del 
5 6,1% Nej, bara obetydligt 
3 3,7% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• Handledarna har varit ett stöd för mitt lärande.  

 

antal fördelning alternativ 
52 64,2% Ja, absolut 
19 23,5% Ja, till viss del 
8 9,9% Nej, bara obetydligt 
3 3,7% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 

 

• Assce dokumentet har varit ett stöd mitt lärande.  

 

antal fördelning alternativ 
20 24,4% Ja, absolut 
37 45,1% Ja, till viss del 
26 31,7% Nej, bara obetydligt 
1 1,2% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 
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• Kontaktbesöken har fungerat bra/ varit stöd för lärandet.  

 

antal fördelning alternativ 
39 48,1% Ja, absolut 
31 38,3% Ja, till viss del 
9 11,1% Nej, bara obetydligt 
3 3,7% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 

 

• Integreringen teori och praktik har fungerat bra.  

 

antal fördelning alternativ 
50 62,5% Ja, absolut 
26 32,5% Ja, till viss del 
4 5% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
80 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
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• Det vårdvetenskapliga perspektivet har synliggjort under VFU.  

 

antal fördelning alternativ 
49 59,8% Ja, absolut 
25 30,5% Ja, till viss del 
7 8,5% Nej, bara obetydligt 
2 2,4% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

• Jag har fått möjlighet till reflektion.  

 

antal fördelning alternativ 
47 57,3% Ja, absolut 
20 24,4% Ja, till viss del 
14 17,1% Nej, bara obetydligt 
2 2,4% Nej, inte alls 

 
82 har svarat av 123 (66%) 
Max antal val: 4 

 

Jag har varit på UVA-enhet 
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antal fördelning alternativ 
30 37,5% Ja 
50 62,5% Nej 

 
80 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 1 

 

 

Anser du att reflexionstillfällena har varit värdefulla? 

 

antal fördelning alternativ 
49 62% Ja, absolut 
28 35,4% Ja, till viss del 
3 3,8% Nej, bara obetydligt 
1 1,3% Nej, inte alls 

 
79 har svarat av 123 (64%) 
Max antal val: 4 
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Anser du att du förstått vad reflexion och vad reflektera innebär? 

 

antal fördelning alternativ 
65 80,2% Ja, absolut 
15 18,5% Ja, till viss del 
1 1,2% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
 
 

 

Anser du att reflexionstillfällena hjälpt dig att bättre förstå vårdvetenskapliga begrepp? 

 

antal fördelning alternativ 
46 56,8% Ja, absolut 
35 43,2% Ja, till viss del 
2 2,5% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
81 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
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På vilket/vilka sätt har reflexionen bidragit till en djupare förståelse för hur du ska kunna möta och förstå 
patienten? 

 

antal fördelning alternativ 
45 64,3% Ja, absolut 
25 35,7% Ja, till viss del 
1 1,4% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
70 har svarat av 123 (56%) 
Max antal val: 4 
 
 

 

Anser du att reflexionen bidragit till en djupare förståelse för hur du ska kunna möta och förstå 
patienten?  

 

antal fördelning alternativ 
52 65% Ja, absolut 
26 32,5% Ja, till viss del 
2 2,5% Nej, bara obetydligt 
0 0% Nej, inte alls 

 
80 har svarat av 123 (65%) 
Max antal val: 4 
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