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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Gsjuk17v 
61SH01  
Delmoment: Kliniska färdigheter  

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeutbildningen 

Kursansvarig 
 

Annette Nilsson Larsson och Eva Fransson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

V 3- V 22 

Antal kursdeltagare från start  
 

97 studenter 

Anta studenter som svarat 
 

49 studenter 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Tentamen: Samtliga godkända efter 2:a tentamenstillfället 
Klinisk examination: 95 Godkända, 2 Underkända efter 3:e 
examinationstillfället. 

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Kursvärdering på Pingpong  

 

 
 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
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Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

Introduktion: Studenter önskar tydligare information om de 
kliniska examinationerna. 
 
Litteratur: Studenter tycker att litteratur och filmer som hör till 
boken Medicinsk teknik är bra. 
 
Undervisning/examination: Studenter tycker att undervisningen 
skiljt sig åt lärare emellan. Detta gäller även bedömningen i den 
kliniska examinationen.  
 
Studenter upplever att det kan vara stressigt att vara ca sex 
personer vid examinationen.  
 
Övningstillfällen: Studenter upplever att de behöver fler tillfällen 
för övning inför kliniska examinationer. 
 
Skriftlig tentamen: Studenter upplever att tentamen med mutiple 
choice frågor var alldeles för lätt. 
 
 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal / teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Kursansvariga lägger in en kurstid/frågestund för studenterna inför 
examinationerna.  

Kursansvariga har haft möte med undervisande/examinerande 
lärare för att få en bättre samsyn gällande upplägg på undervisning 
och examination. 
 
Kursansvariga kommer utveckla bedömningsdokumenten för att 
öka rättsäkerheten vid examinationen. 
 
Kursansvariga planerar förändra upplägget på de kliniska 
examinationerna. Denna ändring går dock ej att genomföra till HT-



Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

18. 
 
Kursansvariga diskuterar med personal från KTC angående 
övningstider. 
 
Kursansvariga förändrar tentamensupplägget till kommande 
termin. 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Kursrapport läggs ut på Hb´s hemsida 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapporten kommer presenteras vid Introduktionen för 
nästkommande grupp HT-18. 

Övrigt 
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