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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 studenter vid 4 av 5 studieorter. Svarsfrekvens 10 av 23
studenter (44%).

Hälften av studenterna ansåg att kursernas innehåll var relevant i förhållande till programmets examensmål.
Majoriteten svarade att kursernas inbördes ordning var väl avvägda, att de i stor utsträckning känt sig förberedda
att genomföra examensarbetet, att utbildningen utmanat dem till nya sätt att tanka samt att de utvecklat de
kompetenser de förväntat sig. Hälften kan rekommendera programmet till andra.

Studenterna kommenterar skriftligen att de önskat sig djupare kunskap om aseptik samt infektions- och
komplikationsförebyggande åtgärder, att det är för lite fokus på hygien och metodik i utbildningen. De upplever att
det är för stort fokus på det perioperativa samtalet. Under ledarskapskursen har det varit svårt att ta plats under
VFUn på grund av COVID-19. Det har varit vissa svårigheter med att hitta information på Canvas.
Det har varit problem med handledning på examensarbetet samt logistik för inlämning. De framför önskemål om att
examensarbeteskursen ska starta tidigare på höstterminen. Helhetsintrycket varier bland studenterna. Medan nån
skriver att den kan rekommendera utbildningen för att yrket är så fantastiskt roligt, svarar en annan att om det varit
möjligt hade annat lärosäte valts. 



Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna är i varierande grad nöjda med programmet. Aseptik, infektion och förebyggande åtgärder behöver få
större plats. I examensarbeteskursen finns det potential att förbättra rutiner och logistik. 
Eftersom operationsverksamheterna varit påverkade av Covid-19 kan studenternas möjlighet att utveckla sin
ledarskapsförmåga ha påverkats. Samtliga har dock nått upp till lärandemålen. 

Förslag till förändringar.

En genomgripande översyn av operationsprogrammet har påbörjats. Det pågår även en övergripande översyn
beträffande vetenskaplig metod och examensarbeteskurs för samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar.

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.


