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Kursrapport 
 

Kursens namn: Klinisk Medicin: somatisk ohälsa 
och sjukdom 

Ladokkod: 61SO01 
 

Antal högskolepoäng: 7,5 hp 
 

Period: P1, hösten 2019 
 

Inom Grundutbildning sjuksköterskeprogrammet 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
24 (94) 25% har svarat på enkäten. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
80 % var godkända på den digitala tentamen 0,5 hp vid tentamenstillfälle 1  
 
G=31(38%) VG=15st(18%) på Tentamen 1 4,5 hp vid tentamenstillfälle 1 

G = 31% VG 13,5% på Tentamen 2 3,5 hp vid tentamenstillfälle 1 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination varit till stöd i studenternas lärande 
 
Merparten av studenterna upplever att undervisnings- och examinationsformerna helt eller delvis har 
varit till stöd för deras lärande.   
 
Flera studenter beskriver kursen som intressant, men mycket att lära på kort tid.  
 
Fysiska och digitala föreläsningar har varit till hjälp vid inlärningen och de svarande önskar fler av 
båda. 
Instuderingsfrågorna och patientfallsseminarierna har även de varit till hjälp för att öka förståelsen 
och till att hitta rätt nivå i kunskapsmängden.   
 
Det uppskattades att anteckningar fick tas med vid den digitala tentan, men det fanns också kritik till 
att det enbart ledde till ytinlärning. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 
Över 90 % av de svarande studenterna tycker att de delvis eller helt har fått kunskap om forskning 
inom ämnet. Några önskar att detta ska förtydligas ytterligare i undervisningen. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Över 90% av de svarande studenterna tycker helt eller ganska bra att de förstår hur kursen passar in i 
utbildningen.  
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Inga ytterligare resurser har krävts än de som planerats in.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
Studenterna upplever kursen som viktig, men kort. Flera uttrycker att de har svårt att prioritera vad 
och hur mycket de ska läsa. Föreläsningar (fysiska och digitala), instuderingsfrågor och 
patientfallsseminarierna är till hjälp.  

Eventuella förslag till förändringar 
 
I den nya utbildningsplanen förlängs kursen till 9 hp. Patientfallsseminarierna kommer vara 
examinationsgrundande och ge 1,0 hp.  
Vitala parametrar kommer examineras i en simulering på KTC.  

 

Kursansvarig:  
Robert Sköld & Ann-Sofie Malvemyr 
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