
 

 
 

AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD  
Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1 

Dnr: 211-18 
 

  Sida 1 av 2 

Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Vårdandebedömning och omhändertagande 
vid plötslig sjukdom och ohälsa 

Ladokkod: 
B1SB02 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P1-P2 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
40% har svarat på kursutvärderingen (40 av 98 studenter) 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

I skrivande stund har 94 av 98 studenter uppnått godkänt resultat på den digitala tentamen. Samtliga 
är godkända på den interaktiva simuleringen samt gruppsimuleringen. På den interaktiva 
simuleringen så uppnår de flertalet studenter betyget VG. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursen är uppbyggd på ett fåtal campusförlagda träffar där studenterna instrueras om hur de ska i 
hemmiljö och på campus förbereda sig inför kursens olika examinationer. Det finns även 
instuderingsfrågor kopplade till den digitalatentamen. 36 av 40 svarande tycker att undervisningen 
har varit ett stöd för lärandet. 2 studenter tycker att undervisningen har delvis varit ett stöd. 1 
student tycker inte att undervisningen har varit ett stöd för lärandet. Det finns önskemål från några 
studenter om att lägga in enstaka föreläsningar.   
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Genom att studenterna får självmant söka upp och värdera olika medicinska och 
omvårdnadsmässiga riktlinjer. Dessa riktlinjer har sedan återkopplats i simuleringsseminariet.   

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Flera studenter uttrycker en önskan om att kursen låg tidigare i utbildningen, gärna innan deras långa 
VFU.  
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Eftersom det har varit ett nytt upplägg på kursen så har det varit svårt att värdera hur mycket 
resurser som krävs för de olika momenten. Examinationerna har varit mer resurskrävande än vad vi 
till en början planerade. Studentantalet har varit betydligt höger än tidigare kurser. Det har både 
behövts lägga till och ta bort personal inför olika moment under kursens gång. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Utvärderingen visar att studenterna är mycket nöjda med kursen. De uttrycker att kursen har 
genererat mycket kunskap som de kommer att ha nytta av i sin kommande profession och att de nu 
känner sig tryggare att möta olika vårdsituationer. 

Eventuella förslag till förändringar 
Inga förändringar kommer att göras inför nästa termin 

 

Kursansvarig:  
Robert Sköld/Cecilia Hanson 
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