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Kursansvarig:  Pernilla Karlsson, Lise-Lotte Jonasson 
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Våren 2015 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät i pingpong 39/85 (45%) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Sammanfattning av vårens tre gruppers utvärdering. 
Studenter; I utvärderingen anser majoriteten av studenterna att 
de har nått kursens mål helt eller till viss del. Fortsatt 
upplevelse jämfört med tidigare termin att det är tufft att 
hinna med de skriftliga uppgifterna i slutet av kursen med 
samtidig VFU. Det framkommer även att det är lugnt i de 
första två veckorna, den skriftliga uppgiften i Seminarium 1 är 
borttagen denna termin så det kan vara en anledning till detta. 
Utvärderingen av VFU påvisar att det finns tid för reflektion 
med handledarna men att vissa har svårt att bedöma 3 veckors 
VFU i AssCe. 
Studenterna uppger en god och snabb kontakt med 
kursansvariga. 
  
Lärarlag; Studenterna har bearbetat uppgifterna väl och visar 
på en kunskapsutveckling avseende vården i kommunal vård 
och omsorg samt vårdkedjans delar. De skriftliga 
inlämningarna har krävt kompletteringar av vissa studenter 
både avseende besvarande av frågeställningar och 
referenshantering för att utveckla kunskapen om akademiskt 
skrivande. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Många av de delar som framkommer i enkäten har studenterna 
även uppgett muntligt vid samtal. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Flera studenter upplever och uttrycker i kursvärderingen en 
stress inför de skriftliga uppgifterna, framförallt att det är 
mycket skriftliga uppgifter i samband med och efter VFU. 
Under våren har en ny uppgift om eHälsa varit förlagd att 
bearbeta före och under VFU, den har varit bra reflekterad och 



bearbetad. Sammantaget har studenterna tre föreläsningar 
under kursvecka 1 samt ett seminarium och efter VFU två 
seminarier i olika form. Det finns en utmaning i att examinera 
samtliga kursmål på annat sätt då studenterna även är på VFU 
fram till sista kursveckan. 
Viktigt att vara tydlig med att kursmål kopplas till AssCe inför 
VFU och vid VFU samtal. Stödja student och handledare i 
lärandet.  

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Innehållet förändras under hösten 2015 
Mål;  
Att under hösten 2015 uppnå ett bättre flöde mellan teori och 
VFU veckor, då det blir en vecka teori, tre veckor VFU som 
avslutas med två veckor teori. 
 
Innehåll;  
Föreläsningen om Nationella värdegrunden i äldreomsorgen,  
Anhörigstöd och Förbättringskunskap är kvar. 
Nytt är en föreläsning om 10 punkter för en god och säker 
hemsjukvård före Seminarium 1. 
Loggboken om eHälsa, är kvar men kommer ha deadline en 
vecka efter VFU. Där ser studenterna två korta filmer om E-
hälsa och reflekterar utifrån angivna frågeställningar.  
Seminarium 1 är ett litteraturseminarium inför VFU. 
Seminarium 2 är ett seminarium med fokus på 
hälsoresurser/hälsohinder, sjuksköterskans pedagogiska 
funktion och etiska dilemman. Seminarium 3 bearbetar 
avvikelser och risker i vården för att öka kunskapen om 
patientsäkerhet.  
Arbetsformer;  
Seminarium och föreläsningar. Studenterna har fortsatt egna 
studier med inläsningar till seminarier samt erbjuds fyra 
föreläsningstillfällen. VFU i kommunal vård och omsorg. 
 
Litteratur;  
En översyn har gjorts och viss litteratur har utgått och några 
har ersatts av nyare. Fortfarande obligatorisk litteratur till 
uppgifterna.  
 
Examination;  
Seminarium 2 blir 3, förbättringskunskap kommer att vara i 
sista kursveckan och det innebär att studenterna kan arbeta 
med sin paruppgift efter VFU, den är även omarbetad i antal 
ord, formalia och genomförande. Vissa exempel finns att tillgå 
för uppgiften i Seminarium 3.  
Seminarium 3 blir 2, examineras i kursvecka 5. 
Examinationsuppgiften är omarbetad så att respektive 
lärandemål är en egen frågeställning, situationen om palliativ 
vård är omskriven. Fortsatt fokus på kunskap om 
vårdplaneringsprocessen. 
 



 
Kurslagssammansättning;  
En kursansvarig som är med i alla moment, examinator. VFU 
samtal utförs av kursansvarig tillika klinisk lärare vid KUVO 
och ytterligare en lärare. Seminarium 3 genomförs och rättas 
av tre lärare, examinationsuppgiften rättas av kursansvarig, 
examinator och ytterligare en lärare. Seminarium 1 utförs av 
kursansvarig och kursens examinator. Seminarium 2 utförs av 
kursansvarig. 

Övrigt   
 


	Kursrapport

