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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa & 
sjukdom 9 hp/Klinisk medicin: Psykisk 
ohälsa och sjukdom 4,5 hp 
 

Ladokkod: 
61sä01/61sp01 

Antal högskolepoäng: 
9 hp + 4,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P2 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Sjuksköterskeprogrammet  
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
36% 17 av 47 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Majoriteten av studenterna blev godkända vid verksamhetsförlagd utbildning.   

Kursen har haft tre reflektionsseminarier. Majoriteten av studenterna blev godkända och efter 
uppsamlingsseminarie var alla godkända.  

Studenterna har haft en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Ca 50 % blev godkända efter 
första inlämningen. Rättning av inlämningstillfälle två pågår. 

Vid tentamen blev 72% godkända eller mer vid första tillfället. Efter tentamenstillfälle två är 
majoriteten av studenterna godkända.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Studenterna har upplevt innehåll i kursen bra och tyckt att undervisning med föreläsningar har 
varit ett stort stöd för deras lärande. Även reflektionsseminarier har setts som ett positivt inslag 
för att fördjupa kunskapen och förstå hur individen påverkas av psykisk ohälsa eller sjukdom. 85 
% ansåg att examinationerna har varit stödjande för deras lärande.  
 
VFU har varit uppskattat och majoriteten upplever att detta har ökat deras förståelse. Assce-
dokumentet ses som svårt att använda. 52% anser att det delvis har varit ett stöd för deras 
lärande.  
 
 
 
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Genom vetenskapliga artiklar och aktuell litteratur som förankrats i både reflektionsseminarier 
och examinationsuppgift. 70% anser att de fått en ökad kunskap om forskning inom kursens 
kunskapsområde. 30 % ansåg att de delvis hade fått det.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Ca 70 % ansåg att de hade tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig av kursens innehåll. 
Övriga tyckte att de delvis hade tillräcklig förkunskap.   
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
90 % anser att lärare har varit lätta att nå och ett stöd för lärandet. Dock beskrivs frustration och 
ovisshet över att inte få veta sina VFU-placeringar tidigare. 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Studenterna har sammanfattningsvis varit nöjda med kursen. Dock en mycket låg svarsfrekvens 
trots påminnelser vilket gör det svårt att utvärdera. Studenterna tycker att kurslitteraturen är svår 
och de vill ha mer läshänvisningar än som är befintligt. Studenterna har rekommenderats att gå på 
föreläsningar för att ta del av vad de förväntas kunna men deltagandet vid föreläsningar har varit 
lågt.  

Eventuella förslag till förändringar 
I nästkommande kurs kommer studenterna inte att skriva inlämningsuppgiften individuellt utan i 
par.  

 

Kursansvarig:  
 
Carolina Lindström  
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