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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Vårdandebedömning och omhändertagande 
vid plötslig sjukdom och ohälsa 

Ladokkod: 
B1SB01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
V 36 -2018- v3 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
29 studenter av 87 studenter. C:a 33% vilket brukar vara en normal svarsfrekvens vid kursutvärderingar 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Studenterna har generellt presterat bra på den digitala examinationen, med endast ett fåtal 
underkända per tillfälle. Underkända studenter uppnår oftast godkänt resultat vid omexamination.  I 
simuleringsexamination så varierar prestationerna och resultatet något mellan grupperna. Detta är en 
normal företeelse över året och är känt i lärargruppen. Denna termin har vi dock haft något fler 
underkända studenter än i tidigare kursomgångar, och antalet studenter som uppnår väl godkänt är 
färre.    

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursen följer samma upplägg som tidigare kursomgångar. Introduktionen till kursen och till 
simulatorerna är i samma omfattning som tidigare terminer. Den lärarledda simuleringsträningen 
följer tidigare terminers frekvens och omfattning. Det stöd som erbjuds under studenternas 
egenträning är detsamma, men antalet studenter som har tränat på campus har varit betydlig färre 
denna termin, vilket gör att det stöd som erbjuds inte har tagits tillvara på.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen simuleringsexamination bygger på ett av de flera koncept som sammanställts genom den 
forskning som bedrivs inom akutsjukvård. Forskningsunderlaget för dessa principer redovisas genom 
kursens litteratur, och genom kursens introducerande föreläsning.   

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen kontextualiserar tidigare kursers teoretiska kunskap, hur man identifierar akut sjukdom och 
hur man förhåller till, och hur man möter en människa som drabbats av akut sjukdom och ohälsa. 
Eftersom omexaminationerna har varit något fler i antal så krockar dessa till viss del med 
programmets sista kurs för terminen. 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kursen är resurskrävande och mycket sårbar. Personalresurser bokas tidig men ändras något över 
terminens gång pga sjukdom, dubbelbokningar och de resultat som uppnås vid examination. Det är 
svårt att fullständigt planera resursåtgången, eftersom resursmängden baseras till stor del på 
studenterna resultat.  
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 

Eventuella förslag till förändringar 
Inga förändringar till nästa termin 

 

Kursansvarig:  
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