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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.

Programmet har skriftligen utvärderats av 4 av 9 studenter (44%)
Majoriteten av studenterna anser att programmets kurser i hög grad är relevanta i förhållande till programmets
examensmål, att kursernas inbördes ordning är väl avvägda i förhållande till programmets
examensmål samt att de varit förberedda för genomförandet av examensarbetet. Dessutom anser majoriteten att
de utmanats i sitt tankesätt, ställts inför intellektuella utmaningar och utvecklat de kompetenser de förväntat sig att
få användning för i det kommande yrkeslivet. Samtliga kan i mycket hög/hög utsträckning rekommendera
programmet till andra. Av skriftliga kommentarerna från studenterna framkommer det att de önskar att programmet
innehöll mer patofysiologi och mer VFU. 

Muntliga kommentarer den 17 januari 2020. 9 studenter (100%). De upplever att det är bra med dagar som är
planerade för inläsning och repetering inför föreläsningarna och de gillar upplägget i kursen Patofysiologi och
farmakologi. De ser Case som en hjälp med inlärning inför tentor. Föreläsning om sedering av patienter upplevs lite
rörig. De önskar genomgång av en del praktiska moment inför VFU. 

Muntliga kommentarer den 4 juni 2020: 9 studenter (100%). De uppskattar det pedagogiska upplägget med
föreläsningar, grupparbeten, simulering och salstentamen. Patofysiologikursen lyfts som särskilt bra. Medan
föreläsningen om respirationspatofysiologi av några upplevdes vara alldeles för svår menade andra att det var



bättre med lite svårare föreläsningar än att de var på för låg nivå (sedering vid respiratorbehandling).
Självtestfrågorna inför patofysiologin upplevdes vara för enkla. Studieanvisningarn har varit lätta att följa. De
upplevde att Casen hade hjälpt dem inför tentor. 

De långa VFU-perioderna uppskattades (6+6 veckor) och de kom in i arbetsgruppen. De var nöjda med handledning
och teknikgenomgångar under VFUn. De ansåg dock att VFUn blivit mindre givande på grund av att de inte fått
vårda patienter med Covid-19. De har lyft det med sina huvudhandledare som flera gånger kontaktat HR i Region
Värmland och lärosätet för att skapa möjlighet för studenterna att vårda denna patientgrupp. 

De önskar fler inspelade föreläsningar och vill veta mer om medicinteknisk apparatur som används på en
intensivvårdsavdelning redan inför simuleringarna som ligger i kursen Patofysiologi och farmakologi.

Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna är genomgående nöjda med programmet. Under de obligatoriska fältstudiedagarna i början av
programmet får studenterna med sig en viss del av vanligt förekommande medicinteknisk apparatur på en
intensivvårdavdelning, men fokus hålls till den uppgift de har att arbeta med.
Vid simuleringarna ges kortare genomgång av tex artärset och i samband med föreläsning visas masker för NIV,
endotrakealtuber och trakeostomier mm. Inför VFU får studenterna en grundlig genomgång av artärset, pumpar och
respirator. 

Trots att de genomförde sin VFU under Covid-19 pandemins utrbrott är de överlag nöjda och handledningen under
VFUn har har varit bra. I samband med VFU har huvudhandledare och handledande sjuksköterskor genomgång av
den medicintekniska apparatur som används. 

Förslag till förändringar.

En workshop med introducerande föreläsningar och möjlighet till praktisk färdighetsträning har lagts in till hösten (i
nästa program) för att förtydliga omvårdnadsperspektiv och gå igenom handhavandet av utvald medicinteknisk
apparatur. Självtestfrågorna ses över och får större spridning angående svårighetsnivå. 
Inspelade och streamade föreläsningar används i utökad utsträckning. 

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


