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78 studenter inskrivna på kursen, 72 genomförde kursen och 67 med 
godkänt resultat. Totalt har sju individuella examinationer genomförts 
(en teoretisk och sex praktiska). 
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Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på Ping 
Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

Introduktion  
Introduktionen till kursen har fungerat bra enligt studenterna. 
Dock efterfrågades en tydligare information hur simuleringen skulle 
gå till både vid träning och examination.  
  
Mål  
Kursen uppfattas som positiv av de studenter som besvarat enkäten 
och de uttrycker att kursens innehåll har bidragit till att nå kursens 
mål.  
 
Innehåll  
De workshops och simuleringar som varit har underlättat lärandet 
och examinationerna har i huvudsak överensstämt med kursens mål.  
 
Lokaler  
Kurslokaler och den teknik som används har huvudsakligen uppfattats 
fungerat bra. Resultatet ska ses i ljuset av att flera lokaler var under 
ombyggnation, vilket inverkade på utbildningen. 
 
Kursvärdering på Pingpong  
Återkoppling på föregående kurs har ej genomförts då kursen 
genomförs för första gången.  
 
Litteratur  
Kurslitteraturen har enligt studenterna överensstämt med kursens 
mål.  
 
Övrigt  
Studenterna uppger att de är mycket nöjda med kurslärarna, 
återkoppling och tillgänglighet.  

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan form 
t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 

Fortlöpande skriftliga och muntlig utvärdering  
Ej genomfört 
 
 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
-  

Kursen kommer att genomgå förändringar. Den individuella skriftliga 
uppgiften kommer att ersättas med fyra gruppinlämningsuppgifter 
som avhandlas vid fyra specifika seminarier. De praktiska 
färdigheterna kommer att tränas och examineras genom mer 
avancerade och realistiska simuleringar med tillhörande debriefing.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

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

just avslutat kursen 
 

Återkoppling kommer att ske genom att kursrapporten görs 
tillgänglig på PingPong och akademins hemsida.  
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Återkoppling kommer att ske genom att den:  
1) tas upp vid nästkommande kurs,  
2) görs tillgänglig på PingPong.  

Övrigt 
 
 

 
 



Enkät

Aktivitet

Status

Datum

Besvarad av

Kursenkät: B1SB01 H16-1 grp1 Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig
sjukdom och ohälsa 7,5 hp GSJUK14h

B1SB01 H16-1 grp1 Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och
ohälsa 7,5 hp GSJUK14h

öppen
2017-01-20 09:21
12(26) (46%)

Introduktionen till kursen har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

4 33,3% Ja, till viss del

3 25% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Innehållet i kursen presenterades en aning otydligt, det brukar bli tydligare när man kommer igång men eftersom att det var
egen inläsning som gällde var det lite svårt att bena ut vad som var viktigast.

Bra introduktion som gör att man förstår vad som gäller.

Lite oklarheter pga av att kursen var helt ny. Men läraren svarade på alla våra frågor och gjorde det så begripligt som det
gick.

Allt är så tvetydigt. En simuleringskurs blev vi informerade om. Men 3 h simulering X 2 och sedan examination, kallar jag inte
en simulerings kurs. Att ni lärare inge heller har "pratat" ihop er gör inte saker lättare för oss! Vi är vuxna människor och vill
hellre höra saningen än 4 olika versioner. Vi vet och har även överseende med att renoveringen inte är klar. Men istället som
vissa lärare har gjort är att "ljuga" ihop någon annan version fungerar inte. Det är DÅ vi blir förbannade! Ärlighet vara längst,
det vet ni också. Be istället om ursäkt för att det blivit som det blev! Vi fick helt enkelt inte det som var tänkt! Tänk på att i
fortsättningen så säg som det är!

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Luddig studiehandledning svårt att förstå kursmålen.

Otydligt in i det sista om hur examinationerna skulle vara.

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva teoretiska grunder för vårdande bedömningar och omhändertagande av patienter som drabbas av plötslig
sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

7 58,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 1

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva teoretiska grunder för strukturerad rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig
sjukdom och ohälsa.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

7 58,3% Ja, absolut

3 25% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva strukturer för vårdande bedömning och omhändertagande av patienter som drabbats av plötslig sjukdom
och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

6 50% Ja, absolut

5 41,7% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva strukturer för rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

6 50% Ja, absolut

4 33,3% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan tillämpa teorier och sturkturer för vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och överlämning av
patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

6 50% Ja, absolut

4 33,3% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Färdighet och förmåga

Jag kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning utifrån patienters livsvillkor, sjukdom och risker för ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan genomföra ett vårdande samtal med patienter som drabbats av plöstslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

4 33,3% Ja, absolut

7 58,3% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan visa ansvar för eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande
avseende vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig
sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

7 58,3% Ja, absolut

4 33,3% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 1

Färdighet och förmåga

Jag kan skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisning där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 1

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och kunskap avseende vårdande bedömning,
omhändertagande, rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera etiska frågeställningar och dilemman vid vårdande bedömning, omhändetagande, rapportering och
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukkdom och ohälsa relaterat till patientsäkerhet.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

5 41,7% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera det egna förhållningssättet i samband med vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning utifrån ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera det egna behovet av ytterligar kunskap avseende vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

6 50% Ja, absolut

5 41,7% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Kurslitteratur har överrenstämt med kursens mål.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

4 33,3% Ja, absolut

7 58,3% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Boken om smärta kändes överflödig då de filmade föreläsningarna var lika informativa.

Vitalparametrar och akutboken var bra för att de var tydliga och relevanta till kursinnehållet. Smärtboken är en bra bok men
känns väldigt ingående och därför inte helt relevant till denna kursen då vi inte examineras på något vis inom ämnet (jag
förstår att det är bra att kunna men på fem veckor är det omöjligt att gå på djupet inom alla ämnen och det presenterades inte
vad som var viktigt och därför är det svårt att veta hur djupt man ska gå). Likadant med barnböckerna, väldigt intressanta
men vad ska man läsa? Kunskapen ska inte serveras förstår jag men en struktur på det hela hade vart att föredra då det inte
är så lätt att själv plocka ut vad som är mest viktigt. Bättre struktur hade resulterat i att man hade läst på om rätt saker och då
är denna litteraturen säkert bra och relevant.

Jag tycker några böcker var ganska överflödiga. Den teoretiska kunskapen går att ta till sig genom andra sätt och vissa av
böckerna användes bara för att skumma igenom och för att få något att referera till i den skriftliga uppgiften. Det var absolut
bra böcker men en bra fördjupning fanns det inte tid till. Böckerna jag tycker är överflödiga är boken om smärta och
vitalparametrar.

Då litteraturen till största del skrivits enligt utlönds

All kurslitteratur är brittisk, även de flesta filmer. Vore bra att ha en typ av lathund med alla svenska parametrar. Vet att vi ska
söka kunskap, men då behöver vi inte ha någon kurslitteratur alls.

Fokusera mer på ABCD om det är det som är meningen med kursen. Känns som att ni slagit ihop alla tre tidigare kurser o
bara kör lite av varje. många böcker kändes helt onödiga, säljer vissa direkt efter att kursen är slut!

Ni fick det att låta som att böckerna var a solur nödvändiga att ha, vilket inte stämde. Boken om smärta behöver man absolut
inte köpa. Jag fick information på workshopen om smärta att det mesta jag läst i den boken behövde jag inte ha läst.

Matrialet som finns på Scalable learning har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

0 0% Ja, absolut

3 25% Ja, till viss del

9 75% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Jag upplevde det rörigt. Vad ska man "sålla bort" och vad ska jag verkligen lära in. Föreläsningarna på engelska va
tidskrävande då jag inte alltid visste vad alla medicinska termer betydde direkt och kunde dessa utantill utan måste hitta
översättningar. Det tog mycket fokus ifrån lärandet. Jag använde litteraturen istället....
Det positiva var att det gick att pausa och lyssna om igen.

Vissa filmer var jättebra och tog upp vettig information medan andra kändes både irrelevanta och oseriösa. Spannet mellan
kunskapsnivåerna i filmerna var väldigt brett vilket gjorde att innehållet kändes spretigt och spädde på känslan av en mindre
bra struktur. Sedan förstår jag inte skillnaden på att gå på en riktig föreläsning mot att se och lyssna på en föreläsning på en
film förutom att om man är på plats kan man ställa frågor och diskutera, argumentet att föreläsningar inte är det bästa
alternativet håller inte riktigt i så fall.. Jag kan tyvärr inte se hur det skulle stimulera min djupinlärning bättre.

Många och långa videos. Svårt att veta vad som viktigt. Många filmer på engelska vilket kan vara svårt att förstå.

Många av filmerna, främst de som var från youtube kronglade till det många gånger då jag fick lära mig olika referensvärden,
parametrar, tillvägagångssätt och utföranden beroende på vilken film jag såg, dokument jag läste eller bok jag läste. Jag
tycker att många av filmerna inte är relevanta för kursen. Jag tycker det vore bättre med inlärningsfilmer på kursens olika
moment istället med en ordentlig teoretisk orientering kring varje åtgärd för att utveckla elevens kunskap och förebereda
eleven på examinationerna.

Lite osammanhängande till uppgift och examination. Väldigt delat, vissa videor var bättre än andra. Kursansvariga bör titta
över vilka videor som är av relevans, ur ett studentperspektiv.

Scalable learning har varit superbra och majoriteten av föreläsningarna på film har varit toppen. Framför allt föreläsningarna
om svikt och överläkaren från akuten ÖSS. Videoföreläsningarna gällande barn var ibland en aning svåra att förstå, och då
tycker jag ändå att jag är relativt bra på engelska. Vore nog väldigt uppskattat om skolan gjorde en egen mer specifik film om
akut omhändertagande av barn. En film om barnets anatomi och fysiologi på svenska hade också varit super!

Plattformen har inte alltid fungerat, och den fungerar inte på mobiltelefoner vilket jag tycker är en stor nackdel. Många av
filmerna har varit direkt orelevanta för oss och den kurs vi läser. Filmerna har varit otydliga, vissa verkar ha varit reklamfilmer
(?) och många av de utländska filmerna har jag svårt att se varför de ens finns med för oss att titta på.

Det var ca. 4-5 filmer som var bra. De var dem med läkaren och Robert skölds "föreläsningar". Det andra gav inte mycket. En
reklam film för masker och syrgasgrimmor?! Galet!!!

Vissa avsnitt ex barn hade ca 100 filmer, tröttnade efter at jag sett 10 med samma föreläsare som bara läste innantill på
engelska, ej inspirerande! Cirkulations och smärt avsnittet va det dom kändes mest arbetat, tydliga filmer som faktiskt
fungerade som ett komplement till litteraturen. Om ni ska fortsätta med detta, måste ni nog se över filmerna. Vore bra om
man fick se hur vårdpersonal arbetar under ett akut omhändertagande så att man får en helhet.
Sen är jag väldigt skeptiskt till att ni hävdar att vi ska söka kunskapen själva eftersom lärarna inte ska servera oss några
färdiga svar. Under examinationerna va det ju exakt det ni gjorde, serverade oss svaren som vi kunde hå hem och lära oss
utantill!

Workshopen med Case har underlättat lärandet.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Antal Fördelning Alternativ

6 50% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Det skulle jag önskat mig mer av. Jag saknar interaktionen med läraren och möjligheten att kunna ställa frågor och diskutera
olika situationer och funderingar.

Det var de gångerna jag lärde mig mest! Inte för att jag vill ha kunskapen serverad utan för att jag lär mig när jag får diskutera
och får motfrågor som gör att jag får tänka vidare, vilket leder till att kunskapen fastnar. Här visades även vad som är viktigt
att kunna. Jag uppskattade också att höra er lärare berätta om erfarenheter och patientfall från verkligheten för att kunna
hänga upp kunskapen på något verkligt.

Workshop med case är bra och utvecklande. Problemet är att jag inte hade kunskap om vad som skall studeras innan
workshopen och hur djup jag skulle läsa. Jag tror att en föreläsning innan workshopen hade underlättat avsevärt innan
workshop för att få en riktning vad det skulle handla om. Ett ytterligare problem med workshopen är att den var för kort. Jag
och mina studiekamrater var väldigt tacksamma för all kunskap och erfarenhet som lärarna hade från sitt arbetsliv men vi
saknade någon att fråga och bolla våra frågor och ideér med. Det är därför jag anser att en föreläsning hade innan
workshopen skulle underlättat vårat lärande avsevärt och föreläsningen skulle nog ha gett en stor "aha"-upplevelse.

Väldigt bra! Roligt att få tid med lärarna som har så många bra erfarenheter med sig. Hade varit roligt med mer lärartid!

Jag upplever att vi inte blivit tagna på allvar och heller inte alltid blivit korrekt bemötta av lärarna. Tanken är god men vi hade
behövt mer tid med handledning där vi fått diskutera och en chans att ställa frågor. Tiden har varit knapp och mycket blev
hastat igenom. Jag hade hellre sett föreläsningar ihop med casen.

Mer sådana än Scalable learning! Här kunde man även diskutera med lärarna! Vet att ni inte gillar det och det är ett gammalt
sätt att lära sig. Men för mig och mer eller mindre hela vår klass så lär vi oss mer när vi får kommunicera! Självklart ska man
vara förberedd när man kommer till klass. Men det har vi alltid varit.

Mer case! Bra o lärorikt samt skönt att kunna fråga en lärare om det man läst i litteraturen och få klarhet i saker man funderat
över.

Mer tid till genomgång behövs.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...
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Färdighetsträning enligt OSCE har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Jag tycker att ett träningstillfälle per situation var för lite. Jag hade önskat fler tillfällen och möjligheten att träna olika
situationer som kan uppkomma.

För lite träning på dockor som egentligen kan vara ett kålhuvud har inte gett mig så väldigt mycket kunskap tyvärr.

Bra träning med OSCE tycker jag. Jag skulle vilja ha mer tänkande och reflekterande vid träningen dock. Olika scenarion vid
färdighetsträningen skulle få eleverna och tänka och reflektera vad som kan vara fel och vad eleven skall göra för att det skall
bli bättre. Den snabba träning som var var inte tillräcklig för många av mina studiekamrater och enligt mig något smal.

OSCEträningarna var jättebra! Superbra lärare som var närvarade, motiverande och bra instruktörer. Väldigt bra koncept och
det gav mycket att få se lärarna själva utföra momenten.

Har fungerat bra men det optimala hade varit om man hade lite mer tid för att träna med en lärare närvarande. Blev lite
stressigt och ont om tid. Annars väldigt bra.

Hade önskat mer tid att öva med dockor och lärare, och även att övningarna legat tidigare i kursen då det var först då vi
förstod vad kursen handlade om.

Ja, de två tillfällena som gavs. Katastrof att det var bara två tillfällen! Näst kommande klasser kommer förhoppnings vis få
mer tillfällen.

Blev ju mest en memorering inför själva examinationen.

Examination enligt OSCE har överrenstämt med kursens mål.
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Antal Fördelning Alternativ

5 41,7% Ja, absolut

6 50% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Det kändes mer som ett test i hur mycket vi kunde memorera. Inte hur skälva bemötandet och utförandet va.

Ja det tror jag, om meningen var att jag skulle bevisa att jag kan memorera vilka punkter som ska vara med i en
akutbedömning. Det säger inte mycket om hur min bedömning är, examinationen visade vad jag ska bedöma men inte hur
jag ska tolka bedömningen.

Jag tycker att OSCE stationerna var bra till viss del då utbildningen får ett svar på att eleverna har tagit till sig kunskap.
Frågan jag ställer mig är om examinationerna är fullt realistiska för oss elever och examineras vi på rätt sätt. Jag anser att
några av OSCE-stationerna var något överflödiga och orealistiska. Jag skulle vilja ha 3 stationer med tydliga ABCDE-
moment där jag fick utföra åtgärderna fullständigt utan tidspress då våran nuvarande examination blev mer en snabbhets och
minnesträning än att jag fick tänka till och reflektera över mina åtgärder. Många av mina studiekramrater tycker också att det
var väldigt stor press men det kommer det vara i verkligheten också men kanske inte på samma sätt som nu när vi är själva
med en examinator.

Jättebra sätt att examineras! Roligt och väldigt givande. Möjligtvis lite seg väntan emellan de olika delmomenten, skulle
absolut kunna förbättras men annars väldigt bra. Lärarna var tydliga, tillmötesgående och hela examinationen kändes väldigt
säker för mig som student. Klara besked och bra strukturerat utan några frågetecken!

Än en gång... så dåligt att vi inte fått fler tillfällen att öva! Vi har övat hemma dock ej på kålrot som tydligen var populär bland
er lärare. Men det är inte samma sak!!!

Examination - Individuell skriftlig uppgift har överenstämt med kursens mål:
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Antal Fördelning Alternativ

3 25% Ja, absolut

8 66,7% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 1

Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

9 75% Ja, absolut

3 25% Ja, till viss del

1 8,3% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Ni ansvariga ska ta till er att ärlighet varar längst! Vi är inte barn som går på högskolan utan vuxna individer. Det här med att

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20209/coursePollSharePrint.do?pollId...

15 of 19 2017-01-20 09:22



inte säga som det är, utan påstå att visst ska kursen vara så här är bullshit! Man blir så trött! Hade ni bara sagt, vi är så
ledsna för att renoveringen inte är klar. Vi har fått göra det bästa av situationen. Hoppas ni tycker kursen kommer ge er
mycket ändå. Så hade vi köpt det! Men det där att alla lärare säger olika saker och när vi ifrågasätter så blir det irritation och
att man sticker huvudet i sanden. Nä ni, skärpning!

Bra kontakt med alla lärare och otroligt kompetenta. Stor eloge för allt stöd.

Jättebra kursansvariga och övriga lärare! Kul med olika lärare på de olika stationerna, något som också gav en variation i
tillvägagångssätt som är väldigt nyttigt att få se som oerfaren student.

I och med att man inte ses så ofta så är det ju svårt

Hade önskat föreläsningar och mer tid för handledning. Upplever heller inte att bemötandet alltid varit bra.

Kursens lokaler/teknik har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

2 16,7% Ja, absolut

5 41,7% Ja, till viss del

2 16,7% Nej, bara obetydligt

3 25% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Lokalerna har ju inte färdigställts för oss så det blev inte den simuleringen som jag hade förväntat mig och det påverkade
kvalitén på kursen.

Kanske inte har varit optimalt att träna i den lilla skrubben men jag har fullt överseende med renoveringen. Teknik har vi inte
använt förutom scalable learning och det har fungerat bra.

Svårt att svara på då lokalerna håller på att byggas om.

Det hade varit önskvärt med bättre lokaler, att renoveringen hade varit klar innan kursen kom igång.

Vet inte ens var jag ska börja! Tror ni vet hur det ligger till!

Tänker att vi borde haft dockor som är tänkta för simulering

Lokaler har varit värdelöst. Jag har problem med tinnitus och ljudnivån på första övningstillfället, med två stationer i samma
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rum, var väldigt hög. Jag bad om att få öva ute i korridoren men fick ett nej. Jättesvårt att öva eller ta till sig information i den
situationen som blev. Riktigt dåligt planerat och bemötande mot studenter.

PING PONG har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

8 66,7% Ja, absolut

2 16,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

2 16,7% Nej, inte alls

12 av 26 har svarat (46%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Eftersom den enda läraren som erbjöd sig att lägga ut material till oss blev nekad detta så kan jag inte säga annat än att
pingpong inte fungerat alls under denna kursen, då vi inte använt det.

Vi har inte använt oss av ping-pong.

Ping Pong är bäst.

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

Fritextsvar:

mer tillfällen att titta på case och diskutera med lärare
mer simulering med olika situationer.
Tydligare anvisning om hur den skriftliga uppgiften skall skrivas, att den bara ska skrivas vetenskapligt till viss del och att
resten skall vara hur gör jag....
ex. att det ska vara egna bedömningar som sen ska beskrivas med hur utförandet sker och att detta skall skrivas med
referenser som stöd.

Kursen presenterades som en simuleringskurs och skulle enligt skolan motsvara tre veckors praktik där vi skulle få simulera
och träna och få en bättre grund än om vi var ute i verkligheten. De sex timmar vi har simulerat på dockor som är helt utan
funktion har inte levt upp till detta. Så mitt förslag till förbättring är att lägga till mycket mer simuleringsövningar. Att jobba med
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mer olika fall och bara mata på olika simuleringar - som om vi var ute på praktik. Att få fall som man kan öva på visar bara på
hur bra jag kan memorera, inte på hur jag agerar eller reagerar olika i akutsituationer. Genom att ha tid tillsammans i skolan
gör att man lär mycket av varandra under övningar samtidigt som man kan fråga läraren och diskutera tillsammans. Ni sitter
inne på mycket kunskap som böckerna inte kan ge men som man möjligtvis hade fått om man var ute på praktik. Därför
tycker jag att det är viktigt att ni utökar tiden i skolan. (Jag vet att renovering pågår och vi har överseende men det hade varit
enklare om ni erkände att det inte var helt färdigt och inte körde över som om allt var bra, ödmjukheten i det lilla trädet måste
vibrera från båda håll..)
En annan sak som är viktig är att ni pratar ihop er bättre om hur OSCE-exminatonerna ska gå till, vi fick många olika bud på
hur det skulle vara.

Jag tycker ni kan använda scrablelearning men i mindre utsträckning. Minst en föreläsning inför varje ämne skulle jag tycka
va bättre.

Egna inspelade filmer som stämmer med kurslitteraturen och powerpoint eller inspelade föreläsningar som stämmer med
kurslitteraturen så jag slipper sortera vilket jag ska fokusera på.

Mer tid med lärarna! Inte för att det behövdes rent kunskapsmässigt, väldigt bra studiehandledning som inte lämnade många
frågetecken, men just utbytet av erfarenheter, möjlighet till spontana frågor och reflektion saknade jag. Att få ett eller flera,
frivilliga eller obligatoriska, reflektionstillfällen för att få ut maximalt av kursen hade jag gärna sett.

Tidigare och mer simulerings-övningar för att lättare förstå vad kursen handlar om, och för att vi ska få öva mer.
Tid för VFU, istället för inlämningsuppgiften.
Föreläsningar och mer tid för handledning då vi, trots att viss forskning nu säger att föreläsningar är förlegat, uppskattar detta
sätt att lära oss.
Fungerande lokaler.
Om ett flippat klassrum ska användas bör det fungera bättre och filmerna som ligger där gås över för att säkerställa att de är
relevanta för oss.
Under kursen har vi fått olika budskap från olika lärare. Jag förstår att det kan vara svårt att få ihop en enhetlig undervisning
med en helt ny kurs men överlag känns mycket med kursen ogenomtänkt. Jag upplever även ett visst dömande bemötande
från vissa lärare när vi blivit tillfrågade om våra åsikter om kursen.
Det har varit svårt att förstå målet med kursen och vad vi egentligen ska lära oss och bedömas i.
Önskvärt att material hade funnits på pingpong.
Jag tycker att idén med kursen är bra, men den behöver fungera betydligt bättre.

Spela in egna filmer om bedömningar. Vi saknade att få se ett händelseförlopp, se hur det går till.
Föreläsningar är inte fel!
Inlämningsuppgiften är överflödig, mer case istället där man kan diskutera med läraren.
Kursen har pontential, men en lång väg kvar. Ledsen att just vi hamnade i första omgången.

Gör den mer inriktad på ABCD, i nuläget känns den väldigt splittad. Tycker även att det här med flippat klassrum är en
konstig grej att slänga in i en 7,5 poängs kurs. Okej om hela utbildningen funkat på det sättet men att helt plötsligt ändra
studieteknik under dom här veckorna har gjort mig väldigt frustrerad.

Mer simulering i och med att det skulle vara en simuleringskurs. Lärarna har varit ostrukturerade genom att tex inte själva
kunna genomföra osce stationen på 6min och få med alla punkter (inte ens alla de obligatoriska). Detta var på barn och
vuxen. Väldigt oinspirerande och inte alls uppmuntrande eller strukturerat.
Filmerna som vi skulle titta på var i olika format. Vi som studenter skulle aldrig få lämna in inlämningar i olika format. Men ni
behöver inte samordna filmerna så att de går att titta på med den vanligaste filhanteraren?
Lokalerna hade som redan sagt kunnat vara bättre.
Osce examinationerna kunde varit bättre samordnade. Vissa av de obligatoriska punkterna, som tex hygien, borde varit med
på alla. Det upplevdes som att ni inte pratat ihop er om punkterna.

9 av 26 har svarat (34%)

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen?
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Fritextsvar:

Bättre information i studiehandledningen om hur den skriftliga uppgiften skulle genomföras.

Mer föreläsningar

Det stöd jag hade behövt är en lärare med lång erfarenhet och kunskap som anordnat föreläsningar och frågetillfällen för att
veta vad jag skulle läsa, hur ingående jag skulle läsa och vad jag ska fokusera på. Jag tycker det är bortkastad kunskap och
erfarenhet om läraren inte medverkar mer än dom gjorde i denna kursen. Jag känner att jag behövde mer stöd och hade
massa frågor som inte besvarades på grund av att tiden inte räckte till. Jag tror också lärarna med sitt engagemang till
respektive område vill skicka med oss elever mer efter varje case-tillfälle som tog slut väldigt snabbt. Vidare tycker jag vissa
filmer på youtube kan tas bort för att inte röra till det i skallen på mig. Mer patientfall och tillfällen för att få mig att tänka och
förstå varför, hur och vad som händer vid vissa åtgärder och sjukdomar.

Inget, allt var väldigt välfungerande, men önskan om reflektion och lärartid saknas.

Mer handledning, VFU, föreläsningar, mer simulering, bättre bemötande och bättre filmer på scalable learning.

Att få träffa och simulera med lärare!!!!

Mer kontakt med lärare. Känns trist att ett kul ämne som man sett fram emot slutar med att man sitter o tittar på you tube
filmer istället för simulera eller vara på plats på ex akuten.

Bättre inlärningsmiljö, mer tid till att träna med lärare.

8 av 26 har svarat (30%)
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Enkät

Aktivitet

Status

Datum

Besvarad av

Kursenkät: B1SB01 H16-2 grp2 Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig
sjukdom och ohälsa 7,5 hp GSJUK14h

B1SB01 H16-2 grp2 Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och
ohälsa 7,5 hp GSJUK14h

öppen
2017-01-20 09:23
10(26) (38%)

Introduktionen till kursen har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

5 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva teoretiska grunder för vårdande bedömningar och omhändertagande av patienter som drabbas av plötslig
sjukdom och ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

6 60% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 1

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva teoretiska grunder för strukturerad rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig
sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

4 40% Ja, absolut

6 60% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4
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Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva strukturer för vårdande bedömning och omhändertagande av patienter som drabbats av plötslig sjukdom
och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

7 70% Ja, absolut

3 30% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva strukturer för rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa

Antal Fördelning Alternativ

6 60% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan tillämpa teorier och sturkturer för vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och överlämning av
patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

8 80% Ja, absolut

2 20% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning utifrån patienters livsvillkor, sjukdom och risker för ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

4 40% Ja, absolut

6 60% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan genomföra ett vårdande samtal med patienter som drabbats av plöstslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

3 30% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

3 30% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan visa ansvar för eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande
avseende vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig
sjukdom och ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

5 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 1

Färdighet och förmåga

Jag kan skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisning där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

Antal Fördelning Alternativ

6 60% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 1
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och kunskap avseende vårdande bedömning,
omhändertagande, rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

8 80% Ja, absolut

1 10% Ja, till viss del

1 10% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera etiska frågeställningar och dilemman vid vårdande bedömning, omhändetagande, rapportering och
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukkdom och ohälsa relaterat till patientsäkerhet.

Antal Fördelning Alternativ

6 60% Ja, absolut

3 30% Ja, till viss del

1 10% Nej, bara obetydligt
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Antal Fördelning Alternativ

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera det egna förhållningssättet i samband med vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning utifrån ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv.

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

5 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera det egna behovet av ytterligar kunskap avseende vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

1 10% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Kurslitteratur har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

5 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Jag tycker att det skulle finnas material på svenska och inte att vi måste jämföra med hur vi gör i Sverige som det stod om
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något klipp.

Matrialet som finns på Scalable learning har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

1 10% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Återigen det svenska materialet är bra men det borde finnas svenska alternativ till de engelska speciellt när vi skulle kolla så
det stämde med svensk sjukvård.

Workshopen med Case har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ
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Antal Fördelning Alternativ

3 30% Ja, absolut

5 50% Ja, till viss del

2 20% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Kändes ibland som en timmes genomgång var för snålt. Man lär sig mycket på att diskutera och då är det bra om man hinner
gå igenom allt.

Reflektion i grupp är ett mycket bra verktyg för kunskapsinhämtning.

Känns onödigt att ha haft det.

Färdighetsträning enligt OSCE har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ

7 70% Ja, absolut

3 30% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Det här var det absolut bästa med hela kursen. Man lär sig galet bra med osce-stationerna!

Examination enligt OSCE har överrenstämt med kursens mål.
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Antal Fördelning Alternativ

7 70% Ja, absolut

3 30% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Mycket bra att öva under tidspress för att efterlikna en faktisk akut situation. Learning by doing som ger en känsla av kontroll
inför framtiden.

Examination - Individuell skriftlig uppgift har överenstämt med kursens mål:

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

5 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
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Max antal val: 1

Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

6 60% Ja, absolut

3 30% Ja, till viss del

1 10% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Kändes som vi nästan inte träffade lärarna på kursen.

Kursens lokaler/teknik har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut
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Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Vore en fördel om man har tillgång till salarna och kan öva ihop.

PING PONG har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

5 50% Ja, absolut

4 40% Ja, till viss del

1 10% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

10 av 26 har svarat (38%)
Max antal val: 4

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

Fritextsvar:

OSCE examinationerna på 6 minuter var alldeles för stressande. Jag var rädd för att inte hinna färdigt och det blev ett
onödigt stressmoment och man var tillräckligt nervös ändå. Speciellt SBAR var snålt tilltaget då man knappt hann skriva på
dessa minuter. Hade gärna velat kunna gå igenom det en gång men hann precis färdigt. Blev knappt läsbart på grund av
stressen. Den skriftliga uppgiften hade man lärt sej mer om man skrivit i hop med en kursare då man diskuterat mera och då
lär man sig mer. Frågorna gick in i varandra och den var väldigt stor. Jag saknar dessutom att det inte var mer undervisning.
För mycket hemmastudier. På lektioner kan man fråga mer och jag tycker att man lär sig lättare. Kursens innehåll och fallen
vi examinerades i var bra. De situationer är skönt att gått igenom och att man känner sig säkrare om det inträffar ute sen när
vi är klara.
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Den individuella uppgiften är stor. Kanske ett grupparbete om två personer underlättar då det är mycket givande att reflektera
tillsammans.

Första 3 veckorna var bara ett arbete, sedan sista 2 var OCSE, känns som mer innehåll i kursen skulle vara bra och mer
lärande

Föreläsningar är alltid bra, jag personligen lär mig bättre av att ha en föreläsning än att sitta hemma då jag har väldigt svårt
att sätta mig ner hemma och läsa. OSCE-stationerna och simulering fungerade väl bra, dock är jag frågande till varför det
skulle vara bestämt vilka fall det skulle vara i OSCE. Jag tror att det hade varit mer lärande för oss alla om vi kunde göra en
bedömning om en helt ny patient och lära oss det. Nu kan vi Kalle, Agda med flera utantill men har svårt för att göra en
bedömning utöver dessa fall.

Fler tillfällen för OSCE-träning.

Seminarierna om smärta o sbar var inte givande. barn och sviktande funktioner var mer givande. På de två första
seminarierna räckte det med att läsa i böckerna och kolla på filmerna på scalabale.

OSCE var mycket bra, både övning och examinationen.

6 av 26 har svarat (23%)

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen?

Fritextsvar:

Mer undervsining och inte bára hemstudier.

Jag tror att föreläsningar kan förstärka inlärningen och samtidigt ge förståelse för vad som är viktigt i sammanhanget. Då
finns även möjlighet att ta upp frågor som spontant uppstår under tiden.

Vet ej

3 av 26 har svarat (11%)
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Enkät

Aktivitet

Status

Datum

Besvarad av

Kursenkät: B1SB01 H16-2 grp3 Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig
sjukdom och ohälsa 7,5 hp GSJUK14h

B1SB01 H16-2 grp3 Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och
ohälsa 7,5 hp GSJUK14h v46

öppen
2017-01-20 09:24
6(26) (23%)

Introduktionen till kursen har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

5 83,3% Ja, absolut

1 16,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Alltså en bättre förklaring till simuleringen och hur det skulle gå till hade varit bättre. Så du kunde öva tidigare.

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva teoretiska grunder för vårdande bedömningar och omhändertagande av patienter som drabbas av plötslig
sjukdom och ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 1

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva teoretiska grunder för strukturerad rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig
sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

4 66,7% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4
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Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva strukturer för vårdande bedömning och omhändertagande av patienter som drabbats av plötslig sjukdom
och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

5 83,3% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Kunskap och förståelse

Jag kan beskriva strukturer för rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa

Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

1 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls
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6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan tillämpa teorier och sturkturer för vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och överlämning av
patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning utifrån patienters livsvillkor, sjukdom och risker för ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

2 33,3% Ja, absolut

5 83,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan genomföra ett vårdande samtal med patienter som drabbats av plöstslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

2 33,3% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

1 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Färdighet och förmåga

Jag kan visa ansvar för eget lärande och utveckling inom professionen genom aktivt deltagande och patientsäkert handlande
avseende vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig
sjukdom och ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 1

Färdighet och förmåga

Jag kan skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisning där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

Antal Fördelning Alternativ

1 16,7% Ja, absolut

4 66,7% Ja, till viss del

1 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 1
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och kunskap avseende vårdande bedömning,
omhändertagande, rapportering och överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.

Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera etiska frågeställningar och dilemman vid vårdande bedömning, omhändetagande, rapportering och
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukkdom och ohälsa relaterat till patientsäkerhet.

Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

1 16,7% Nej, bara obetydligt

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20706/coursePollSharePrint.do?pollId...

7 of 15 2017-01-20 09:24



Antal Fördelning Alternativ

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera det egna förhållningssättet i samband med vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning utifrån ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv.

Antal Fördelning Alternativ

1 16,7% Ja, absolut

4 66,7% Ja, till viss del

1 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag kan värdera det egna behovet av ytterligar kunskap avseende vårdande bedömning, omhändertagande, rapportering och
överlämning av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och ohälsa.
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Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Kurslitteratur har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ

2 33,3% Ja, absolut

4 66,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Boken "teoretiska grunder för vårdande" känns överflödig som obligatorisk litteratur då de flesta redan har litteratur av
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Dahlberg, Segesten, Wiklund och Ekebergh vilket borde räcka för kursen. Boken är dessutom svår att få tag i.

Matrialet som finns på Scalable learning har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ

2 33,3% Ja, absolut

4 66,7% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

jag upplevde det som väldigt varierande hur bra filmerna va, de filmerna där en svensk läkare pratade var väldigt lärorika
medans det var andra som jag inte riktigt förstod vitsen med att se utan då hade jag föredragit en föreläsning.

Jättebra föreläsningar som ni själva hade gjort under "organsvikt" ! Blev lite besviken att klippen om barnakutvård var
mestadels på engelska. Barn är en komplex del i sig och hade underlättat om man inte behövde koncentrera sig på att förstå
olika begrepp på engelska.

Workshopen med Case har underlättat lärandet.
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Antal Fördelning Alternativ

3 50% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

missförstod första workshopen och trodde vi skulle gå igen A-E efter som det var de filmerna handlade om men när jag kom
dit var det mer en workshope som handlade om skrivuppgiften/ ett patientfall. med de har varit väldigt lärorika.

Hade gärna velat att de här workshopparna skulle börja med en föreläsning och att man sedan fick reflektera tillsammans
med sina klasskamrater angående casen. Jag vet att vi hade scablelearning men jag förstod bättre när läraren diskuterade
med sin kunskap efter casen.

Färdighetsträning enligt OSCE har underlättat lärandet.

Antal Fördelning Alternativ

4 66,7% Ja, absolut

1 16,7% Ja, till viss del

2 33,3% Nej, bara obetydligt
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Antal Fördelning Alternativ

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

Hade varit bättre om man hade haf.t möjlighet att gå igenom det mer än en gång då det var så att flera inte fick möjlighet att
ens öva

De skulle kunna kommit tidigare i kursen, och de skulle kunna vara fler tillfällen att träna och de behöver vara längre. första
omgången när vi gick igenom barn vuxen och sbar, hann inte alla träna på barn och ändå drog vi över tiden, vuxen han alla
precis öva men då blev det ingen rast och vi fick skynda oss till sbar stationen.

Alldeles för lite tid för övning i skolan tillsammans med lärare. Övning ger färdighet brukar man ju säga och då borde det väl
finnas skoltid för detta?

Jag tycker att alla kurser borde ta lärdom av denna kursen ! Här får du precis allt för att kunna utveckla ditt lärande. Du
trycker inte bara in information som du sedan glömmer. Utan här får du det teoretiska som du sedan måste använda i
praktiken då du ska öva dig inför kommande situationer som du kan hamna i som sjuksköterska. Jag vet inte om jag ät
partisk eftersom att jag personligen älskar akutsjukvård. Men tycker att denna kursen har varit grym!

Examination enligt OSCE har överrenstämt med kursens mål.

Antal Fördelning Alternativ

4 66,7% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Respondentkommentarer:

övningarna var bra men det skulle kunna struktureras så att det går smidigare mellan stationerna.

Enkätdelning https://pingpong.hb.se/courseId/20706/coursePollSharePrint.do?pollId...

12 of 15 2017-01-20 09:24



Examination - Individuell skriftlig uppgift har överenstämt med kursens mål:

Antal Fördelning Alternativ

2 33,3% Ja, absolut

3 50% Ja, till viss del

1 16,7% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 1

Kontakt med kursansvariga har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

6 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4
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Respondentkommentarer:

Det enda är att flera olika lärare säger olika saker och det är svårt att veta vad det är som gäller. Ska du gå efter
kurslitteraturen under simuleringen men sen i den skriftliga inlämningen igen behöva få fel för att du går enligt gällande
litteratur. Ni behöver enas vad det är som gäller när ni säger olika.

Väldigt bra lärare överlag i den här kursen! Pedagogiska och inlyssnande!

Kursens lokaler/teknik har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ

4 66,7% Ja, absolut

2 33,3% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

PING PONG har fungerat bra.

Antal Fördelning Alternativ
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Antal Fördelning Alternativ

6 100% Ja, absolut

0 0% Ja, till viss del

0 0% Nej, bara obetydligt

0 0% Nej, inte alls

6 av 26 har svarat (23%)
Max antal val: 4

Förslag till förbättring/utveckling av kursen?

Fritextsvar:

Jag tycker att till själva inlämningen på Irina uppgiften kunde varit upplagd på ett annat sätt. Det har varit flera olika lärare
som rättar och alla rättar väldigt olika sen har alla fått tillbaka uppgiften på olika dagar endel har inte fått den ännu medans
andra är klara med sin komplettering detta tycker jag är fel och kunde göras på ett annat sätt.
Det hade varit bra om du tidigare hade fått kanske möjlighet att öva så även om det hade varit en vecka tidigare i schemat.
Ett tillfälle för genomgång tycker jag inte räcker. Annars har det varit en bra och lärorik kurs.

Mer föreläsningar och mer övningstid i skolan

Utveckla gärna denna kursen! Fler veckor, gärna tidigare i utbildningen och sedan lite mer avancerat nu i termin 5 :)

Hade velat börja med OSCE träningarna första veckan

4 av 26 har svarat (15%)

Vilket stöd skulle du behövt för att nå bättre resultat på kursen?

Fritextsvar:

Fler övningstillfällen vid simuleringen.

Lärartid

Jag tycker att läroplanen har fungerat bra!

3 av 26 har svarat (11%)
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