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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

7 av 20 studenter svarade på enkäten (35%) 

Gällande frågan om kurserna är relevanta i förhållande till de nationella examenmålen fördelas
svaren mellan mycket hög utsträckning (1) hög utsträckning (4) i viss utsträckning (1) i ringa
utsträckning (1).
Likväl anser majoriteten av studenter att kursernas inbördes ordning stämmer i hög utsträckning.
Studenterna menar att studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser som
förväntas komma till användning i kommande yrke i mycket hög utsträckning (1) i hög utsträckning
(2) i viss utsträckning (2) och i ringa utsträckning (2). 
Studenterna känner att de i viss utsträckning var förberedda för examensarbetet (4) en student
uppgav i hög omfattning och en i viss utsträckning. 
Studenterna menar också att de ställts inför intellektuella utmaningar och utmanats i sitt tankesätt .
En student upplever detta i ringa utsträckning. 
Fyra studenter kommer att rekommendera programmet men två studenter är mer kritiska och
kommer enbart i ringa utsträckning rekommendera programmet. 

Vid muntlig utvärdering deltog 13 studenter av 15 möjliga ( 87%). 



Muntligen framför studenterna att de upplever att distansutbildning fungerar väl och zoom har
fungerat bra för möten och föreläsningar. Studenterna önskar än mer patientfall med inriktning på
praktiska delar som belyser varningssignaler, hur de ska tänka och vilka signalerna är när det inte är
bra med patienten. Förbättringsförslag från studenterna är mer om kirurgisk IVA- patient,
respiratorpatient och den svårt sjuka patienten. Studenterna menar också att det finns skillnader
mellan huvudhandledarnas genomgång, introduktion samt hur reflektionsstunder genomförs under
VFU vid de båda VFU orterna Örebro och Karlstad. Det framförs önskemål om en introduktionsdag
inför VFU placeringen. Här önskas bättre samordning. Gällande examensarbetet menar studenterna
att lärarna behöver vara mer samordnade i sina råd och bedömningar. Studenterna menar att lärarna
ger handledning som sedan inte godtas av examinerande osv. De får även nya kommentarer vid flera
tillfällen efter seminariet, vilket påverkar tid för nästa kurs. De ser också behov av ett
mittseminarium. 
Kirurgisk IVA patient saknas i utbildningen (buk lever tarm, trauma, thorax, Nuoro). Mer fysiologi
kopplat till IVA patienten. Mer om patient i respirator. Den svårt sjuke patienten. 

Programledarens sammanfattande analys.

I samtliga frågeställningar framgår en stor variation i svaren från studenterna mellan mycket hög
utsträckning hög utsträckning i viss utsträckning i ringa utsträckning vilket gör det svårtolkat hur
studenterna upplever utbildningen, vilket även överensstämmer med värderingen av kurs HT2020. I
samband med muntlig utvärdering med studenterna framfördes vissa förslag på förbättringar som
lärarna nu bearbetar och ser över för att förbättra visst innehåll. samtidig framförde studenterna att
de nu var förberedda för att börja arbeta inom intensivvården. 

Förslag till förändringar.

Den muntliga utvärderingen har gett ett visst underlag för lärarna att se över kurser, bland annat
utökas simuleringsövningar och patientfall. Ett möte planeras också med huvudhandledare för att
diskutera introduktion och reflektionsstunderna under VFU. Från vårdföreträdare framförs också
önskemål om vissa justeringar och förbättringar av programmet. 

Programmet har enbart uppdaterats och genomgått smärre justeringar sedan 2007. Som
programledare rekommenderar jag att programmet ses över i sin helhet och ett nytt program tas
fram i nära samverkan med vårdföreträdare från intensivvården.

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.


