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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Klinisk omvårdnad: psykisk hälsa, ohälsa och 
sjukdom; Klinisk medicin: psykisk ohälsa och 
sjukdom. 

Ladokkod: 

B1SP01; 61SÄ01 

Antal högskolepoäng: 

9 hp; 4,5 hp 
Period (ex P1 2018): 

Period 1, VT- 20. 
Inom program alt. fristående kurs: 

Sjuksköterskeprogrammet. 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

29%, 12/41 studenter, har besvarat kursutvärderingen. 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

3 reflektionsseminarier ingår i kursen där alla studenter fick godkänt betyg. 

Vid digital tentamen, distansbaserad, fick 70% av studenterna godkänt betyg vid första 
examinationstillfället. 

För skriftlig examinationsuppgift fick 10/33 studenter godkänt betyg vid första inlämningen. 8 
studenter lämnade inte in examinationsuppgift vid inlämning 1. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

 
75% av studenterna upplever att kurslitteraturen varit till stöd för lärandet (25% stämmer helt, 
50% stämmer ganska bra). 
100% av studenterna upplever att undervisningen varit till stöd för lärandet (83,33% stämmer helt, 
16,67% stämmer ganska bra). 
91,66% av studenterna upplever att examinationsformerna under kursen varit till stöd för lärandet 
(83,33% stämmer helt, 16,67% stämmer ganska bra). 
91,67% av studenterna upplever att de fått ökad kunskap om forskning på området (50% stämmer 
helt, 41,67% stämmer ganska bra). 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Föreläsningar uppdateras inför varje kursomgång. 
I skriftlig examinationsuppgift ingår utöver kurslitteratur att även söka vårdvetenskaplig forskning 
som ska ingå i arbetet. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Många studenter har eftersläpande examinationer från termin 3 som ibland konkurrerar med 
undervisning, men också upplevs ge vissa studenter mindre tid till kursens examinerande moment. 
Det gäller bl.a. tentamen i farmakologi. 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

I kursen 61sä01 utförs 100% av undervisningen av adjunkter vilket fungerat väl. 
I kursen B1SP01 utförs ca 40% av undervisning samt VFU-besök av lektor, resterande av 
adjunkter. Denna fördelning har sett likadan ut de senaste kursomgångarna och fungerat väl. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Digital tentamen genomfördes för första gången på distans och ej i högskolans lokaler p.g.a. 
rådande pandemi. I anpassningen till distansbaserad tentamen ökades antalet frågor som skulle 
besvaras vilket av vissa studenter upplevdes pressande. Vissa studenter hade även problem med 
systemet vid tentamen, något som inte förekommit vid tidigare tentamen i högskolans lokaler. 
Möjligheten till rättssäker bedömning bedöms minska vid tentamen utanför högskolans lokaler. 
 
Kursens reflektionsseminarier är uppskattade och upplevs bidra till ökat lärande. 

 

Eventuella förslag till förändringar 

Vissa studenter upplever att examinationsuppgiften är svår och att psykiatrisk omvårdnad är svår att 
konkretisera. 
 
Vissa studenter upplever att kurslitteraturen inte är optimal. Medicinsk litteratur är samma som 
läkarprogrammets och mycket omfattande. Omvårdnadslitteraturen upplevs av någon student svår att 
applicera på examinationsuppgiften. 
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