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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Klinisk medicin: psykisk ohälsa och sjukdom  
Klinisk omvårdad: psykisk hälsa, ohälsa och 
sjukdom 
 

Ladokkod: 
61sä01 
61sp01 

Antal högskolepoäng: 
4,5 hp 
9hp 

Period (ex P1 2018): 
P2 2018/2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Sjuksköterskeprogrammet, termin 4. 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
22/43 studenter har besvarat enkäten. Studentantalet inkluderar även ev. omregistreringar. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Reflektionsseminarier (3 st): 100% godkända. 

Salsbunden webtentamen (61sä01): 36 studenter i pågående kurs skrev tentamen. 20 studenter fick 
betyg väl godkänd. 15 studenter fick betyg godkänd. 1 student blev underkänd. 

Skriftlig inlämningsuppgift inklusive opponentskap (61sp01): 37 studenter lämnade in den skriftliga 
uppgiften. 1 student fick betyg väl godkänd. 21 studenter fick betyg godkänd. 16 studenter blev 
underkända. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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100% har svarat på påståendet att kursens undervisning har varit till stöd för lärandet att det 
stämmer helt (82%) eller ganska bra (18%). 
 
85% har svarat på påståendet att examinationsformerna varit till stöd för lärandet att det stämmer  
helt (59%) eller ganska bra (26%). 
 
86% har svarat på påståendet att reflektionsseminarierna är värdefulla för lärandet att det stämmer 
helt (68%) eller ganska bra (18%). 
 
Studenterna uttrycker att reflektionsseminarierna är ett bra tillfälle att få ta del av klasskamraternas 
erfarenhet från VFU samt integrera teori och praktik. Någon uttryckte att grupperna var för stora, 
någon att de önskat större grupper. 
 
Flera studenter uttrycker att upplägget med färre föreläsningar före VFU-perioden och en del 
föreläsningar efteråt inte varit fördelaktig. Det är ett upplägg som drabbar enbart denna kurs då 
VFU-perioden fick placeras så att den inte påverkades av jul- och nyårshelgen. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Föreläsare uppdaterar inför varje kursperiod föreläsningsmaterial. 
 
Inför examinationsuppgiften uppmanas studenterna självständigt ta del av och använda publicerade 
vetenskapliga artiklar i sitt resultat. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
U.a. 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
U.a. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Lätt att få kontakt med kursansvariga. 
Flera studenter uttrycker att det är för många examinationer och att det blir stressigt under slutet av 
kurserna. 
Studenterna har känt sig trygga i sin reflektionsgrupp. 
Flera studenter upplever att ASSCE-formuläret är svårt att applicera på psykiatrin. 

Eventuella förslag till förändringar 
Ett par studenter hade önskat samverkansföreläsningen innan VFU-perioden (ligger i vanliga fall 
placerad före VFU, annorlunda denna period p.g.a. jul och nyår). 
En student önskar fler inspelade föreläsningar. 
En student önskar mer medicinskt inriktade seminarier. 
En student önskar kortare VFU till förmån för fler föreläsningar, en annan student önskar längre VFU. 

 

Kursansvarig:  
Sofia Sahlberg & Carolina Lindström 
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