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

Datum: 170816 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Komplex vård 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Malin Jakobsson och Pernilla Karlsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Grupp 1 under v.3-8, grupp 2 under v.8-13, grupp 3 under v.13-18, 
vårterminen 2017 

Antal kursdeltagare från start  
 

96 

Anta studenter som svarat 
 

27 = 28 % svarsfrekvens 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Seminarium 1: Alla G 
Loggboken: 76% blev godkända vid första inlämningen, resterande 
vid tillfälle 2.  
Seminarium 2: 34% av studenterna blev godkända vid första 
tillfället. Av de som fick komplettera var det 80% som klarade 
uppgiften vid tillfälle 2, resterande blev godkända vid tillfälle 3.  
Examinationsuppgiften: 56 % av studenterna blev godkända eller 
väl godkända vid första inlämningen av examinationsuppgiften. 73 
% av de som lämnade in vid tillfälle 2 blev godkända. Av de som 
lämnade in vid tredje tillfället så blev samtliga godkända.  

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 

Introduktionen: Har fått väldigt bra omdöme, den har setts som 
tydlig och informativ. Någon student upplevde den för informativ 
eftersom det mesta står i studiehandledningen.  
Mål: Samtliga studenter anser att de uppnått kursens alla mål, 
någon har tyckt att målen kring lagstiftningar samt kvalitetsarbete 
var lite svårt. 
Innehåll: Samtliga studenter har skattat föreläsningarna högt. 
Kommentarer har skrivit att föreläsningarna av anhörigstöd, Lise-
Lotte samt Karin gav en god grund för VFU. 
Examinationsformerna har skattats positivt och uppnår sitt syfte. 
Däremot är vissa studenter obekväma med att spela rollspel under 
seminarium 2 och hade helst sluppit detta. De ser ändå att formen 
och efterföljande reflektion och inlämning var ett bra lärosätt när 
det gäller förbättringsarbete.  
VFU har skattats högt av nästan alla och studenterna upplever tid 
för reflektion samt att handledarna är ett bra stöd. 
Bedömningssamtalen har varit bra och dessa har uppskattats, 
däremot upplever flera studenter att AssCe kan vara svårt att 
använda som bedömningsunderlag.  
Lokaler: Lokaler och teknisk utrustning har fungerat bra.  
Kursvärdering: Studenterna minns inte om de fick del av någon 
kursvärdering från tidigare termin, en del anger att de inte fick det.  
Litteratur:  Bedömningen av litteraturen är bra, samtliga anser att 
litteraturen svarar upp bra mot kursens mål och examinationer.  
Övrigt: Samtliga anser att kursansvariga har varit lätta att få tag i 
och svarar snabbt vid mail/PIM.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Vid samtal med studenterna innan VFU så är det många som inte 
riktigt kan föreställa sig hur arbetet i hemsjukvården läggs upp och 
vad man gör. 95% av studenterna är sedan kvittrande glada efter 
placeringen. VFU:n bjuder på mycket mer olika vårdinsatser än 
man kunnat tänka sig och olika hemmiljöer. Att vårda i hemmet 
känns fint och patientens livsvärld är mycket lättare att ta till sig än 
på lasarettet. Vissa studenter har upplevt att det kan vara lite segt 
på eftermiddagen då det mestadels är administrativa uppgifter.  

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

Förändringarna blir inte så många till hösten. Under innehåll skall 
vi flika in lite mer om barn som anhöriga.  
Examinationsuppgiftens frågor har förtydligats något för att 
studenterna ska uppfatta frågeställningarna på rätt sätt. 
Studenterna ska på ett tydligare sätt få koppling mellan Lise-Lottes 
föreläsning om förbättringsverktygen och seminarium 2.  
Att studenterna ansvarar för och leder VFU-samtalet tydliggörs i 
Studiehandledningen, även att studenten ska koppla sitt lärande 
till kursmål och AssCe.  

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

just avslutat kursen 
 

Kursrapporten kommer att återkopplas via Kurs och program 
torget samt vid höstens kursintroduktion. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

 

Övrigt 
Tyvärr är svarsfrekvensen låg och kursansvariga har funderat kring hur svarsfrekvensen ska öka. 
Då kursen avslutas med en vecka egna studier så finns ingen lämplig tidpunkt för att göra 
kursvärderingen i anslutning med moment i skolan. 
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
 
Övergripande regelverk 
Högskoleförordningen 1993:100, 1 kap 14 § föreskriver att: 
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten 
skall hållas tillgängliga för studenterna.” 
 
Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås: 
(Tillgänglig: http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument > Utbildning ) 
 
Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter: 
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår 
också att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter 
och eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av. 
Kursrapporten är offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material 
som av andra skäl är offentligt. 
 
 
* För Akademin för vård, arbetsliv och välfärd gäller att kursrapporten skickas till 
sektionschef och till administrationen (adress: a2@hb.se) för publicering på webb och för 
arkivering i kursdossier.  

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument
mailto:a2@hb.se
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