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OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av 
lärarutbildningen kansli. 
 
 Kurs 
Leda och utveckla operationssjukvård 

Kurskod 
OMA602 

Hp 
7,5 

Program 
 x  programkurs           fristående kurs          uppdragsutbildning 

Termin i program 
2 

Kursdatum 
v. 18 – v. 23 vt-13 

Antal registrerade på kurs 
33 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering 
2 

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen) 1 hemtentamen med efterfäljande seminarium 
29G + 3VG + 1 UK) 

Har kursens mål examinerats 
Ja 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  
 
 
 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; 
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?  
Lärarens synpunkter och kommentarer.  
 
Studenterna anser att kursen har varit intressant och stimulerande och 
uppmuntrat till kritiskt tänkande samt relaterat till aktuell forskning. 
Studenterna har tagit del av kursens lärandemål och anser sig  
ha uppfyllt dessa.  
Inspelade föreläsningarna, och föreläsningar i samband med närträffar på 
Campus har utvärderats positivt. 
Studenterna är nöjda med handledning av yrkes- huvudhandledare och lärare. 
Yrkeshandledarna har fått bra omdöme. 
 
En student hade upplevt att itslearning inte hade fungerat ej heller 
kommunikation i gruppen på studieorten, med huvudhandledare och lärare. 
Sammantaget har kursen upplevts positivt.  
 
Övrigt: 
En kommentar var att kursen inte skilde sig tillräckligt från grundutbildningen 
En student ansåg examinationsuppgiften ej skulle efterföljas av ett seminarium. 
 
Någon djupgående analys av ovanstående resultat är inte möjlig då endast två 
studenter besvarat utvärdering och att vissa frågor endast besvarats av en 
student 

 

 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 
En översyn examinationsuppgiften som även inkluderar ett seminarium.  
Fundera över vad som upplevs som upprepning från grundutbildningen. 
En ytterligare översyn av tillgänglighet av utlagt material i itslearning. 
Förbättra kommunikationen i gruppen på studieorten samt med huvudhandledar och lärare. 
 



Kursanalysen genomförd 2013- 08- 23 
Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
 
Kursen är på distans och ligger sist i programmet efter 
kommentarer från ämnesråd läggs kursanalysen ut till 
studenter i nuvrande kurs och även till studenter i 
kommande kurs. En prestation av utvärdering görs vid 
introduktionstillfället i kommande kurs ht-2013 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
Gudrun Möller 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
Lillemor Lindwall 
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