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Kursrapport 
 

Kursens namn: Klinisk omvårdnad: Somatisk 
hälsa, ohälsa och sjukdom, del 1 
 

Ladokkod: 61SH01 
 

Antal högskolepoäng: 
15,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
VT 2019 

Inom program alt. fristående kurs: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
20 studenter av 90 möjliga har svarat på enkäten, 22%.  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Kursen examineras genom två inlämningsuppgifter, tre seminarier, två reflektionsseminarier och en 
skriftlig tentamen. 

Ingen student blev underkänd på seminarie eller reflektionsseminarie.  

Tentamensresultat: 

72 studenter skrev tentamen 1. 

Underkända: 5 st. 

Godkända: 21 st. 

Väl godkända: 46 st.    

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Innehållet:  
Kursen har varit ett stöd för mitt lärande anser majoriteten av de som svarat. De anser även att 
kurslitteraturen och övrigt material tillhörande kursen varit ett stöd för lärandet.  
I kommentarerna fanns det med att en student upplevde att kurslitteraturen var väldigt omfattande 
och önskade fler föreläsningar.  
 
Undervisningen: 
Undervisningen har delvis varit ett stöd för lärandet. Studenter påpekar i sina kommentarer att de 
upplever att föreläsarna fastnar i det medicinska och glömmer bort omvårdnaden. Studenterna har 
saknat power point presentationerna i ping pong. 
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Examinationerna: 
Majoriteten av studenterna som svarat tycker att examinationsformerna har varit ett stöd i deras 
lärande. Flertalet av de som svarat anser att seminarierna varit lärorika, givande och den bästa 
formen för lärande. 

Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen har forskningsanknutits genom inlämningsuppgifter som inkluderat artikelsökning, 
granskning och presentation av vetenskapliga artiklar i stor grupp. Disputerad lärare föreläste och 
presenterade sin forskning.  
De flesta av studenterna som svarade ansåg att kursen har forskningsanknutits.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Flertalet tycker att de har haft tillräckligt med förkunskaper för att kunna tillgodose sig aktuell kurs. 
En student kommenterar att det är bra att ha kunskap om sjukdomarna innan denna kurs för att 
lättare förstå omvårdnaden.  
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kontakt med kursansvariga har fungerat bra anser majoriteten av de som svarat. Många studenter 
har deltagit i kursens föreläsningar och har även efterfrågat fler.  
  
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
De flesta som svarat anser att introduktionen till kursen har fungerat bra och informationen från 
kursansvariga varit givande. Kursen terminen innan ansåg att introduktionen varit ”rörig” och 
kursansvarigas förbättringar har resulterat till texten ovan.   
Förra terminens kurs tyckte även att grupperna under seminarierna var för stora. Den här kursens 
grupper har därför varit mindre och inga kommentarer har uppkommit.  
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Eventuella förslag till förändringar 
Kursansvariga ska bli bättre på att lägga ut power point presentationer på ping pong.  
Återigen bli bättre på att uppdatera externa föreläsare i kursens syfte – omvårdnad.   

 

Kursansvarig:  
Caroline Alfredsson & Ulrika Blom 
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