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Kursens namn: 
 

 
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner 7.5 hp 
 

 
Inom program 
/fristående: 

 
Sjuksköterskeprogrammet: Grundnivå; Valbar kurs 

 
Kursansvarig: 
 

 
Robert Sköld 

 
Kurstid:  
 

 
VT 2016 

 
 
 
Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 
 

Kursen har examinerats genom simulering, individuell skriftlig 
tentamen samt tre veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Samtliga studenter har uppnått Godkänt resultat i momentet simulering. 
30 av 33 studenter har uppnått godkänt resultat på individuell tentamen. 
32 av 33 studenter har uppnått Godkänt resultat under sin VFU. 2 
studenter har genomfört sin VFU som utbytesstudenter 
 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  

- studenter 
- medverk. lärare 
- praxisföreträdare 
- adm. personal 

20 av 33 studenter har besvarat kursutvärderingen via lärplattformen 
Pingpong, vilket ger en svarsfrekvens på 60 % 
 
På frågan om kurslitteraturen har överensstämt med kursmålen så 
svarar 100%  ja 
 
100%  instämmer i att föreläsningsmaterialet har underlättat lärandet.  
 
På frågan om examinationerna har överensstämt med kursensmål 
så svarar 95% ja och 5% bara obetydligt. 
 
100% tycker att kontakten med kursansvarig har fungerat bra 
 
På frågan om simulering har underlättat lärandet har 85% svarat 
Ja och 15% bara obetydligt. 
 
95% uppger att förståelsen har ökat för hur vårdvetenskapen skall 
appliceras i praktiken. 
 
 
Precis som i tidigare kurser har det i kontakter med företrädare från 
verksamheten, såsom handledare och huvudhandledare, framförs kritik 
omkring det bedömningsinstrument (AssCe) som används i samband 
med denna VFU. Handledare upplever instrumentet som icke relevant 
och alltför omfattande för tre veckors VFU. Handledarna upplever det 
även problematiskt att bedöma studenten på en så kort VFU-period som 
tre veckor. I samband med svårigheter omkring bedömning nämns 
också att studenterna i flera verksamheter (tex intensivvård och 
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ambulanssjukvård) helt naturligt inte har möjlighet att inta en aktiv roll, 
vilket också försvårar bedömning. Denna bedömning delas med 
studenterna  
 
 

 
Beskrivning av hur och 
för vilka 
delaktighetskravet 
tillgodosetts 
 

Kursen har planerats av kursansvarig. Vissa delar har diskuterats och 
planerats med övrig lärare som varit knutna till kursen samt den nya 
kursansvariga. 
 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

- mål,  
- innehåll, 
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av 

kursen 
 

Flera studenter påpekar att kursen borde vara längre och att mer 
tid borde avsättas till inläsning inför tenta. Kanske att läraren 
kompletterar med instuderingsfrågor. 
 
Några studenter vill ha mer struktur på föreläsningarna. Dom 
uppger att det är mycket att läsa och svårt att veta vad som är 
relevant. 
 
De flesta studenter är väldigt nöjda men önskar en längre kurs 
med mer simulering 
 
 
 

 
Övrigt 
 

Ytterligare önskemål om simulering är en röd tråd i utvärderingen 
och nämns under ett flertal punkter. 

 
 
Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter: 
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår 
också att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter 
och eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av. 
 
Kursrapporten är offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material 
som av andra skäl är offentligt. 
 

Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. 
Tillgänglig i Dokumentarkivet: http://www.hb.se/org/orgdok/ 

 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten lämnas till studierektor och till kursadministratör för 
arkivering i kursdossier. 
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