Högskolan i Borås
Institutionen för vårdvetenskap

Kursutvärdering / Kursrapport
Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första
tentamenstillfälle.

Datum:
Kursfakta
Kursens namn
Inom program / fristående

Klinisk omvårdnad :Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom . 31.5Hp
T3 teori
Sjuksköterskeutbildning GSJUK 15v

Kursansvarig

Kerstin Dagborn och Anders Sterner

Kurstid
(vecka – vecka, termin )
Antal kursdeltagare från start

Vecka . 16-23

Anta studenter som svarat

77 studenter har besvarat enkäten

Examinationsresultat

Kursen har examinerats genom seminarier i klinisk omvårdnad
med skriftlig i individuell inlämningsuppgift, samt två reflektions
seminarier där var och en förberedde sig individuelllt . Avsnittet
teori och metod examinerades genom individuell
inlämningsuppgift.
Efter kursens slut var samtliga studenter er godkända i seminarie
uppgifterna .

85 studenter

Kursen avslutades med individuell skriftlig tentameni klinisk
omvårdnad och sociologi .
Av 81 studenter som tenterade var 40 godkända vid första
examinationstillfället .

Kursvärdering
Sammanfattning av resultat från
studenternas kursvärdering på
Ping Pong avseende
- Introduktion
- Mål
- Innehåll

Av 85 studenter har 77 utvärderat kursen i ping pong .
I samband med seminarium 1 och reflektiosnseminarierna har
muntlig utvärdering gjorts utifrån måluppfyllelse och pedagogisk
upplägg samt förslag på förbättringar . Seminariun 1 var
förändrad utifrån föregående kurs synpunkter.
Introduktionen i kursen har utvärderat med 48% nöjda eller till

Högskolan i Borås
Institutionen för vårdvetenskap

-

Lokaler
Kursvärdering på Pingpong
Litteratur
Övrigt

Sammanfattning av resultat från
studenters utvärdering i annan
form t.ex.
- Muntlig utvärdering
- Diskussioner i samband med
seminarier
- Reflektionsgrupper
- Workshopar
Förslag till förändringar i kursen
Förslag till förändringar
avseende
- Innehåll
- Arbetsformer
- Litteratur
- Examination
- Organisation av kursen
- Lokal / teknik
- Studentstöd
- Övrigt

Återkoppling
Beskrivning av hur
återkoppling av denna
Kursutvärdering / Kursrapport
genomförts
- till den grupp studenter som
just avslutat kursen
-

till nästkommande grupp
studenter

Övrigt

viss del nöjda . Kritik riktades mot bl.a studiehandledningen som
tyckes otydlig , även genomgången muntligt var inte till full
belåtenhet.
Flertalet studenter ca 60-80% tyckte att kursinnehållet stämde
överens med syfte och mål i kursplanen .
Olika synpunkter om kursinnehållet har utvärderats såväl med
stort pedagogiskt värde som mindre givande .
Se under rubriken kursvärdering

Kursansvariga har gjort förändringar i kursens innehåll inom
befintliga ramar allt för att förbättra möjligheter att nå målen .
Studiehandledningen är reviderar med syfte att tydliggöra
innehållet och hur uppgifterna är planerade i tid.
Innehållet om hur man studerar Klinisk omvårdad finns nu på
särskild plats i ping pong..
Vi arbetar för en bättre presentation av kursen och dess olika
delar. Föreläsning om vad klinisk omvårdnad innebär planeras för
att tydliggöra kursens innehåll .
Föreläsningarna i kursen har utökats inom några områden .
Nya föreläsning i nutrition, ortopedisk omvårdnad, palliativ
omvårdnad.
Kurstider med kursansvariga

Har inte återkopplat.
Detta ska förbättras .

Återkoppling planeras .

