
Kursrapport  
  
  
Kursens namn: 
  

  
Klinisk omvårdnad: Allmän Omvårdnad 25,5 Hp 

  
Inom program 
/fristående: 

Sjuksköterskeprogrammet GSJUK16v-pgrp1, GSJUK16v-pgrp2 
  

  
Kursansvarig: 
  

Eva Fransson 
Teija Fredenlund 

  
Kurstid:  
(ex: V34 – V44 Ht05) 

Vecka 38-02 

  
  
  
  
Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 
  

Kursen examineras genom seminarium, hemtentamen i vetenskaplig 
teori och metod samt inlämningsuppgift i; vårdutveckling och 
ledarskap, barnpsykologi, didaktik, etik och sociologi. Vidare ingår 
fem veckors VFU samt en skriftlig tentamen. Vid kursslut har 
Tentamen examinerats 2 gånger. Vid kursslut har 97 studenter skrivit 
tentamen varav några vid två tillfällen  (VG=  38 stud,        G= 36  
stud, U=  17 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 upplever att examinationen i vårdandets didaktik 
behöver förtydligas i schemat dvs att en del av examinationen 
sker vid lektionstillfället. 
  

Förändring:  
Tydligare instruktioner i schemat. 
 
 
 
 



  
• Studenter har delade meningar om gruppindelningar skall 

vara förbestämda eller väljas själva. 
 
Förändring:  
 
I flera grupparbeten har kursledare valt förbestämda grupper. Finns 
dock en variation i kursen då några examinationer har valfria 
grupper. 
 

• Studenter uttrycker att det finns en oenighet i hur Harvard 
guiden skall användas vid skriftliga studieuppgifter. 

 
Förändring:  
 
Kursansvariga lyfter studenternas åsikter i kollegiet, för att nå en 
bättre samsyn gällande referenshantering. 
 

• Studenter som gjort VFU i Göteborg (med omnejd) erbjöds 
reflektionstillfälle på HB under sin VFU. Studenterna ansåg 
dock att tiden var för kort (1 timme/gång). 

 
Förändring:  
 
Studenter som gör VFU i Göteborg (med omnejd) kommer erbjudas 
två reflektionstillfällen under 5 veckor á 2 timmar. 
 

• Studenter upplever att metodövningarna är för korta.  
 
Förändring:  
 
Studenters egna förslag är att kursansvariga ännu tydligare skall 
påpeka vikten av att komma påläst till metodövningen. Bättre påläst= 
mer tid till själva metodövningen. 
 
”Pusha gärna MER på att vi ska vara riktigt förberedda innan vi 
kommer till metodövningarna. …..Dubbelkolla gärna så att alla har 
läst litteraturen, ställ mycket frågor till oss. Det är så man lär 
sig.”(citat från student) 
 

• Studenter upplever att reflektionsseminarierna skiljer sig 
från seminarierna i termin 1. Önskar att kursansvariga 
tydligare skall gå igenom upplägget. 

 
Förändring:  
Tydligare genomgång från kursansvariga vid kursintroduktion samt 
vid lektionen omvårdnadsprocessen. 
 
 
  



• Studenter upplevde att vissa lokaler var bristfälliga.  
 
Förändring:  
 
Ingen möjlighet till förändring av lokaler.  
  
  
  

  
Övrigt 
  

45 kursdeltagare har svarat på utvärderingen 
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