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Kursutvärdering/Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 
tentamenstillfälle. 

Datum: 25 augusti 2014 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Somatisk ohälsa och sjukdom – klinisk medicin 

Inom program/fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet  

Kursansvarig 
 

Lennart Boman 

Kurstid 
 

Vecka 04-09, vt 2014 

Antal kursdeltagare från start  
 

96 studenter  

Anta studenter som svarat på 
enkäten 
 

67 stycken (64%) 

Examinationsresultat  
 
 

80 examinerades vid första tillfället, varav 37 G och 9 VG (dvs 
58% av de som skrev klarade tentamen 1) 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat 
från studenternas kursvärdering 
i Ping Pong avseende på olika 
delar av kursen. Andel som varit 
nöjd genom att svara 
”instämmer helt” eller 
”instämmer delvis” på 
utvärderingens frågor 
resulterade i följande resultat.  
 

• Introduktion 100% 
• Genomgång kursutvärdering 91%  
• Redogöra för medicinska begrepp 92,5 
• Beskriva etiologi, symtom, diagnostisering och behandling 

91 % 
• Beskriva den farmakologiska behandlingen vid somatisk 

sjukdom 86,6 % 
• Förberedelser, övervakning, komplikationer vid operation 

79,1 % 
• Etiologiska riskfaktorer till somatisk sjukdom 83,5 % 
• Normalt sjukdomsförlopp och handla vid komplikationer 

84,9 % 
• Redogöra för lämplig behandlingsberedskap vid akuta 

situationer 80,6 % 
• Tillämpa lagar och författningar 41,8 % 
• Tillgodogöra sig grundläggande medicinsk forskning 33,2 

% 
• Identifiera och reflektera över medicinsketiska frågor 64,1 

% 
• Kurslitteratur 88 % 
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• Föreläsningar 95,5 
• Kontakt med kursansvarig 57 % 
• Lokaler 88,1 
• PingPong 97,1% 
 

Förslag till förändringar i kursen 
 Flera studenter uttrycker att innehållet är för stort i 

förhållande till tiden för kursen. Kursen behövde längre tid 
för att främja djupinlärning.  
 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts till den grupp 
studenter som just avslutat 
kursen 

Publiceras på hemsidan.  
 

Resultatet av denna kursvärdering kommer att presenteras vid kursstart för nästa kurs. 
 
Övrigt 
 
 
 

 

Enkätresultat 

  

Enkät: UTVÄRDERING vår-14 
Status: öppen 
Datum: 2014-08-13 11:08:28 

Grupp: Deltagare (Klinisk medicin: Somatisk ohälsa & 
sjukdom SSK12 (61SO01) V14) 

Besvarad av: 67(104) (64%) 

 

Introduktionen till utbildningen/kursen har fungerat bra. 
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antal fördelning alternativ 
56 83,6% Instämmer helt 
11 16,4% Instämmer delvis 
0 0% Varken instämmer eller tar avstånd 
0 0% Tar delvis avstånd 
0 0% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Genomgång av kursutvärdering från föregående termin har varit bra 

  

 

antal fördelning alternativ 
50 74,6% Instämmer helt 
11 16,4% Instämmer delvis 
4 6% Varken instämmer eller tar avstånd 
1 1,5% Tar delvis avstånd 
1 1,5% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Efter avslutad kurs kan Du redogöra för medicinska begrepp som är av betydelse inom sjuksköterkans 
kompetensområde 

  

 

antal fördelning alternativ 
26 38,8% Instämmer helt 
36 53,7% Instämmer delvis 
3 4,5% Varken instämmer eller tar avstånd 
1 1,5% Tar delvis avstånd 
1 1,5% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Efter avslutad kurs kan Du beskriva etiologi, symtom, diagnostisering,  och behandling till vanligt 
förekommande sjukdomar inom somatisk vård 

  

 

antal fördelning alternativ 
25 37,3% Instämmer helt 
36 53,7% Instämmer delvis 
4 6% Varken instämmer eller tar avstånd 
0 0% Tar delvis avstånd 
2 3% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Efter avslutad kurs kan Du översiktligt beskriva den farmakologiska behandlingen vid somatiska 
sjukdomar 

  

 

antal fördelning alternativ 
14 20,9% Instämmer helt 
44 65,7% Instämmer delvis 
4 6% Varken instämmer eller tar avstånd 
3 4,5% Tar delvis avstånd 
2 3% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Efter avslutad kurs kan Du redogöra för förberedelser, övervakning och eventuella komplikationer vid 
postoperativ vård. 

  

 

antal fördelning alternativ 
19 28,4% Instämmer helt 
34 50,7% Instämmer delvis 
9 13,4% Varken instämmer eller tar avstånd 
2 3% Tar delvis avstånd 
3 4,5% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Efter avslutad kurs kan Du identifiera etiologiska riskfaktorer, redogöra för symtom, medverka i 
diagnostisering och behandling till vanligt förekommande sjukdomar inom somatisk vård 

  

 

antal fördelning alternativ 
22 32,8% Instämmer helt 
34 50,7% Instämmer delvis 
8 11,9% Varken instämmer eller tar avstånd 
2 3% Tar delvis avstånd 
1 1,5% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Efter avslutad kurs kan Du identifiera ett normalt sjukdomsförlopp och handla vid komplikationer 

  

 

antal fördelning alternativ 
19 28,8% Instämmer helt 
37 56,1% Instämmer delvis 
7 10,6% Varken instämmer eller tar avstånd 
1 1,5% Tar delvis avstånd 
2 3% Tar helt avstånd 

 
66 har svarat av 104 (63%) 
Max antal val: 1 
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Efter avslutad kurs kan Du redogöra för lämplig handlingsberedskap vid akuta situationer 

  

 

antal fördelning alternativ 
12 17,9% Instämmer helt 
42 62,7% Instämmer delvis 
7 10,4% Varken instämmer eller tar avstånd 
3 4,5% Tar delvis avstånd 
3 4,5% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Efter avslutad kurs kan Du tillämpa lagar, författningar och säkerhetsfrågor i relation till medicinsk vård 
och behandling 

  

 

antal fördelning alternativ 
6 9% Instämmer helt 
22 32,8% Instämmer delvis 
24 35,8% Varken instämmer eller tar avstånd 
8 11,9% Tar delvis avstånd 
7 10,4% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Efter avslutad kurs kan Du tillgodogöra Dig grundläggande medicins forskning 

  

 

antal fördelning alternativ 
12 17,9% Instämmer helt 
21 31,3% Instämmer delvis 
25 37,3% Varken instämmer eller tar avstånd 
5 7,5% Tar delvis avstånd 
4 6% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Efter avslutad kurs kan Du reflektera och kritiskt granska förhållningssätt som berör genus, ålder, 
etnicitet och kulturella aspekter i samband med somatisk sjukdom 

  

 

antal fördelning alternativ 
21 31,3% Instämmer helt 
22 32,8% Instämmer delvis 
15 22,4% Varken instämmer eller tar avstånd 
6 9% Tar delvis avstånd 
3 4,5% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Efter avslutad kurs kan Du identifiera och reflektera över medicinsketiska frågeställningar 

  

 

antal fördelning alternativ 
19 28,4% Instämmer helt 
29 43,3% Instämmer delvis 
14 20,9% Varken instämmer eller tar avstånd 
1 1,5% Tar delvis avstånd 
4 6% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Kurslitteratur har överenstämt med kursens mål 

  

 

antal fördelning alternativ 
36 53,7% Instämmer helt 
23 34,3% Instämmer delvis 
5 7,5% Varken instämmer eller tar avstånd 
3 4,5% Tar delvis avstånd 
0 0% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Föreläsningarna har underlättat lärandet 

  

 

antal fördelning alternativ 
43 64,2% Instämmer helt 
21 31,3% Instämmer delvis 
1 1,5% Varken instämmer eller tar avstånd 
0 0% Tar delvis avstånd 
2 3% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Examinationen har överenstämt med kursens mål. 

  

 

antal fördelning alternativ 
36 53,7% Instämmer helt 
21 31,3% Instämmer delvis 
1 1,5% Varken instämmer eller tar avstånd 
7 10,4% Tar delvis avstånd 
2 3% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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Kontakt med kursansvarig har fungerat bra 

  

 

antal fördelning alternativ 
58 87,9% Instämmer helt 
2 3% Instämmer delvis 
5 7,6% Varken instämmer eller tar avstånd 
0 0% Tar delvis avstånd 
1 1,5% Tar helt avstånd 

 
66 har svarat av 104 (63%) 
Max antal val: 1 

 

Kursens lokaler/teknik under föreläsningarna har fungerat bra. 

  

 

antal fördelning alternativ 
42 62,7% Instämmer helt 
17 25,4% Instämmer delvis 
4 6% Varken instämmer eller tar avstånd 
2 3% Tar delvis avstånd 
2 3% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 
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PING PONG har fungerat bra 

  

 

antal fördelning alternativ 
60 89,6% Instämmer helt 
5 7,5% Instämmer delvis 
2 3% Varken instämmer eller tar avstånd 
0 0% Tar delvis avstånd 
0 0% Tar helt avstånd 

 
67 har svarat av 104 (64%) 
Max antal val: 1 

 

Övrigt, kommentarer, förslag till förbättringar etc 

61 har svarat av 104 (58%) 
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