
Grunddata från Ladok
Kurskod: KMA317
Anmälningskod: 39958
Termin: VT-22
Startvecka: 202203
Slutvecka: 202222
Studietakt: 50%
Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 52

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Anvisningarna till kursens examinationer kommer att ses över i samband med genomgång av kursen
under 2021.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, 15.0 hp (KMA317)
Kursansvarig: Mia Forshag





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

En muntlig kursvärdering har gjorts där 33 studenter deltog. Där framkom att studenterna ansåg kursen som
lärorik och intressant. Bra föreläsningar men några studenter hade kommentarer om innehållet i vissa av
föreläsningarna. Examinationerna har upplevts som meningsfulla. 
Vid den skriftliga kursvärderingen där 17 studenter deltog anger studenterna att de har upplevt kursen som
givande och lärorik. De anger att de nått lärandemålen i mycket hög eller hög utsträckning. Det har varit bra
variation i uppgifterna och de är nöjda med examinationerna. Studenterna anger att de gärna vill förskriva
läkemedelsrecept online. De önskar även föreläsning om genus. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vid kontakt med några av de externa föreläsarna kan feedback från studenterna framföras inför kommande
kurs för att förbättra innehållet i föreläsningarna ytterligare. Önskemål om förskrivning online av
läkemedelsrecept har vi kännedom om sedan tidigare kursvärderingar. Dock finns svårigheter att bland annat
få licens och databastillgång på KAU. Föreläsning om genus och jämställdhet planeras i annan kurs inom
distriktssköterskeprogrammet i höst. I nuvarande kurs finns litteratur om ämnet för självstudier, detta får
introduceras tydligare vid kursstart. 

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


