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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisiär bedömning och omhändertagande 
Vid plötslig sjukdom eller skada 

Ladokkod: 

B1PB1U Distans VT19-4, B1PB1U Campus VT19-4 

Antal högskolepoäng: 

5,5 hp 
Period (ex P1 2018): 

VT-19 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisprogrammet 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
Campus: 62 % (47 av 75) 
Distans: 38 % (29 av 75) 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Examinerande moment: 

Simulering 4 hp 

Campus 

66 G av 72 efter första försöket 

71 G av 72 efter andra försöket 

Distans 

66 G av 72 efter första försöket 

72 G av 72 efter andra försöket 

 

Skriftlig individuell inlämningsuppgift 1,5 hp 

Campus 

68 G/VG av 72 efter första försöket 

72 G/VG av 72 efter andra försöket 

Distans 

70 G/VG efter första försöket 

72 G/VG efter andra försöket 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Polislärare har haft seminarium kring sjukvård och polisrollen 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Föreläsning, praktiska övningar och examinerande moment 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Campus 
Kursintroduktionen har fungerat bra eller ganska bra (68%) men har ansetts ligga för långt innan 
själva kursstarten 
Kurslitteraturen bedöms ha stämt överrens med kursmålen bra eller ganska bra (80%) men anses 
inte helt vara tillräcklig. 
Examinationerna har stämt bra eller ganska bra överrens med kursens mål (70%) men den 
skriftliga examinationen anses som otydlig och flervalstentamen som svår. 
Kontakten med kursansvariga lärare har ansetts som bra (75%) men mer lärarkontakt efterfrågas. 
Distans 
Kursintroduktionen har fungerat bra eller ganska (90%)  
Kurslitteraturen bedöms ha stämt överrens med kursmålen (85%) 
Examinationerna har stämt bra eller ganska bra överrens med kursmålen (85%) men den skriftliga 
examinationen anses som svår och flera frågor som irrelevanta och svårtolkade. 
Kontakten med kursansvariga lärare har ansetts som bra (90%) 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 

Campus 
Fler praktiska övningar och mera lektionstid 
Annan tentamensuppbyggnad vad gäller den teoretiska delen 
 
Distans 
Fler praktiska övningar och mera lektionstid 
Annan tentamensuppbyggnad vad gäller den teoretiska delen 
Barnsjukvård, t.ex. barn-HLR 
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Kursansvarig:  

Andreas Dehre, Anna Kängström 
 

 


