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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad 

Ladokkod: 
61SL01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P1-P2 

Inom program alt. fristående kurs: 
 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Av 68 studenter som var registrerade på kursen svarade 30% trots flera påminnelser. Frågan, 
”Exaninationsformerna på kursen har varit till stöd för mitt lärande” Stämmer helt= 47,6 %, 
stämmer ganska bra= 33,3 %, stämmer delvis= 19%. På frågan om studenterna känt sig rättvist 
bedömd på den verksamhetsförlagda examinationen svarar 81% att det stämmer helt och 19% att 
det stämmer ganska bra. 
På frågan om studenten känner sig tryggare i sin kommande roll som sjuksköterska, instämmer 
52,4% helt, stämmer ganska bra 42,9% och en person tycker att det stämmer delvis. 
Examinationsformerna på kursen har varit till stöd för mitt lärande, stämmer helt 47,6%, stämmer 
ganska bra 33,3% och 19% tyckte det stämde delvis. Under examinationsdagarna under VFUn´ 
skriver studenten dagbok, de kommentarer som studenter skrivit visar att de kan förstå syftet men 
att det kan kännas som en överflödig uppgift. Den dagliga avstämningen som till stora delar 
bygger på dagboken tycker studenterna är värdefull. På frågan ”Jag har under min VFU-period 
kunnat knyta samman teori och praktik” instämmer 62% helt och 38% anser att det stämmer 
ganska bra. Överlag är studenterna nöjda med sin VFU och anser att de har fått med sig ”sista 
pusselbiten man verkligen behöver för att kunna börja jobb själv, för innan har man inte själv fått 
styra sin dg, inte på samma sätt åtminstone”.  
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Kursen examineras genom en individuell skriftlig teoretisk tentamen (omvårdnad och 
läkemedelsräkning). Examination i S-HLR (skriftlig och praktisk), samt en verksamhetsförlagd 
klinisk slutexamination. Samtliga som deltog godkändes i S-HLR. Alla som genomförde den 
verksamhetsförlagda utbildningen godkändes. Vid tentamen ett deltog 67 studenter i 
läkemedelsräkning och 68 studenter i omvårdnadstentamen, 19 % underkändes i 
läkemedelsräkningen och 9 % i omvårdnadsdelen av tentamen 22 % uppnådde ett VG. Vid 
tentamen två deltog 12 studenter i läkemedelsdelen 25 % underkändes.  I omvårdnadsdelen 
tenterade 6 studenter 67 %  godkändes. Vid tentamen tre i läkemedelsräkning deltog 3 studenter, 
alla studenter godkändes. I omvårdnadsdelen tenterade 3 studenter alla godkändes och en hade 
VG. Vid tentamen fyra deltog 2 i läkemedelsräkning en underkändes.  
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Enkätresultatet visar att majoriteten anser att innehållet, och examinationerna har varit till stöd för 
lärandet, kursen innehåller mycket lite undervisning i den traditionella meningen utan fokus är att 
binda samman teori och praktik utifrån den kunskap och förståelse studenten har tillgodo gjort sig 
under hela utbildningen. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Genom tentamen samt att studenten i VFU använder sig av forskning och beprövad erfarenhet 
när studenten planerar, genomför och utvärderar vården som studenten genomför på VFU-
platsen. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursens huvudsakliga innehåll och syfte är att säkerställa att studenten under utbildningen har 
tillgodogjort sig sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska, 
motsvarande målen för sjuksköterskeexamen i Examensordningen (bilaga 2 till 
Högskoleförordningen SFS 1993:100). För att säkerställa att studenten uppnått målen innehåller 
kursen tentamen som bygger på tidigare inhämtad kunskap, VFU där teori och praktisk kunskap 
knyts samman och för att säkerställa att studenten har nått målet genomförs en examination under 
VFUn´. 
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Resurserna från skolans sida är tillräckliga, en önskan från studenterna är att det skulle finnas fler 
handledare på kvällar och helgdagar under VFUn´. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Den låga svarsfrekvensen på enkäten gör att några säkra slutsatser inte gå att dra. De som har 
besvarat enkäten tolkar jag som att de är till stora delar nöjda med kursen och vad den har givit 
dem. 

Eventuella förslag till förändringar 
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