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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 
hp, GSJUK16h 

Ladokkod: 
61SÖ01 HT18-1 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P1, P2, HT18 

Inom program alt. fristående kurs: 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
 
91% (29%, 30% och 32%) av kursdeltagarna svarade på utvärderingen  
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Kursresultat: 

Väl Godkänt  

Grupp 1) VG: 5, Grupp 2) VG: 8, Grupp 3) VG: 5 

Godkänt 

Grupp 1) G: 24, Grupp 2) G: 19, Grupp 3) G: 21 

Underkänt  

Grupp 1) U: 0, Grupp 2) U: 0, Grupp 3) U: 1 

Ej avklarad kurs: Grupp 1) 0 studenter, Grupp 2) 4 studenter, Grupp 3) 4 studenter 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
En stor majoritet av studenterna, dvs 80-95% anger att kursinnehållet varit relevant och att 
undervisningen varit till stöd för lärandet likasom aktuell kurslitteratur. Ett mycket fåtal studenter har 
tyckt att reflektionsseminariet inte varit så givande, i övrigt positiva svar vad gäller examinationerna. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 
    Kursen tar upp forskning om hälsofrämjande och preventiv vård, folkhälsa och hållbar utveckling 
mot bakgrund av evidensbaserad fakta. Forskningsresultat redovisas och vad forskningen i dessa 
områden syftar till, t ex inom folkhälsa, men i övrigt ingen fördjupad del om forskning. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Bra, inga krockar.  
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Utifrån kursens budget upplever vi att resurserna har använts på ett så klokt sätt som möjligt för att 
uppnå kursens lärandemål. Det finns önskemål om fler kliniska föreläsningar/övningar om t ex 
sårvård, men det är inte kursens huvudmål.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
På det stora hela är studenterna nöjda med kursen. Ett mycket litet antal är mindre nöjda, men i de 
fall där det finns en bifogad kommentar, så är dessa inte samstämmiga. Därför svårt att se vad som i 
så fall som kan behöva förbättras, förutom kommentarerna nedan under förslag till förändringar.  
 
Ett mindre antal studenter har varit missnöjda med handledningen på sin VFU, men i de fall som det 
kommit till kursansvarigas kännedom har detta följs upp på ett bra sätt.   

Eventuella förslag till förändringar 
Övriga förslag och synpunkter om förbättringar av kursen:  
 
Flera studenter har önskemål om en längre VFU och fler föreläsningar. Särskilt gäller det 
önskemål om föreläsning/kliniska övningar om hud, sår och såromläggningar. 
Somliga studenter upplevde studiehandledningen som otydlig och en del frågeställningar svåra att 
förstå. Inför HT18 gjordes en del ändringar vad gäller frågeställningar i examinationsuppgifterna för 
att bättre uppnå kursens lärandemål och för att lyfta fram vårdvetenskapen mer. Vi väljer att inte 
göra ändringar redan nu, utan utvärdera ytterligare efter VT19 innan ev förändringar görs. 
 

Kursansvarig:  
Marita Gabre och Monica Lindblad 
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