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Kursrapport 
 

Kursens namn: Mikrobiologi och vårdhygien Ladokkod: 61SM01 
 

Antal högskolepoäng: 4,5 hp 
 

Period: P1, hösten 2019 
 

Inom Grundutbildning sjuksköterskeprogrammet 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
28 (112) 25% har svarat på enkäten. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Alla studenter som kom till examinationen Kliniska färdigheter: basala hygienrutiner på KTC blev 
godkända.  

91 % blev godkända på 1:a Seminariet. Alla som kom på det uppföljande seminariet blev godkända. 

55% var godkända på Tentamenstillfälle 1 Immunologi 

70% var godkända på Tentamenstillfälle 1 Mikrobiologi & Vårdhygien 

  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination varit till stöd i studenternas lärande 
 
Merparten av studenterna upplever att undervisnings- och examinationsformerna helt eller delvis har 
varit till stöd för deras lärande.   
 
Flera studenter beskriver kursen som intressant, men kort och intensiv.  
Sammanställningen med läshänvisningar som funnits tillgänglig på Ping Pong har varit till hjälp för 
studenterna. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 
Över 80 % av de svarande studenterna tycker att de har utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt, 
men de svarar i lägre utsträckning att de har fått en ökad förståelse för forskning. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Studenterna tycker helt eller delvis att de förstår hur kursen passar in i utbildningen.  
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Inga ytterligare resurser har krävts än de som planerats in.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
Studenterna upplever kursen som viktig, men kort. De har svårt att hinna läsa, men flera uppskattar 
den praktiska examinationen på KTC och det examinerande seminariet och ser de som  
lärandetillfällen. Läshänvisningar och det material som läggs ut på ping pong är också uppskattat.  

Eventuella förslag till förändringar 
 
Flera är nöjda med utförandet och andra önskar ytterligare läshänvisningar.  

 

Kursansvarig:  
Camilla Eskilsson & Ann-Sofie Malvemyr 
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