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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 
 
Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

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

Datum    140228 

Kurs    Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd II 

 

Hp 

15 

Kurskod 

OMG208 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

6 

Kursdatum/läsperiod 

2013-11-04- 

2014-01-07 

Antal registrerade på kurs 

53 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

4 enkäter besvarade / 53 deltog vid muntlig utvärdering 

Hst  

[Hst]  

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

[Hpr]  

Genomströmning ( %) 

100%  

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

  

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Kursen går första gången enligt denna kursplan har den ett helt nytt innehåll. 

  

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Enkäten har enbart besvarats av 4 personer, vilket gör att underlaget är för litet för att man ska kunna dra för 
stora slutsatser av det. Studenterna som besvarat enkäten har överlag ansett kurslitteraturen värdefull och att 
svårighetsgraden varit godtagbar. Gott betyg har Omvårdnadens grunder- böckerna, boken om onkologi, 
farmakologi, geriatrik, klinisk omvårdnad och etik fått. Andra böcker som mera fungerat som uppslagsböcker 
under hela utbildningen har fått lägre betyg. Bearbetningen av litteraturen varierar. Simuleringen bestående av 
workshops visade varierande resultat i bedömningen 75% (av fyra) graderade den som 5 (hög) och 25% som 1 
(låg). Litteraturstudier, seminarier och föreläsningar graderades högt. Examinationsformerna graderades högt. 
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De hade en individuell salstentamen (NKSE), individuell hemtentamen, kliniskt seminarium och en 
gruppexamination (posterpresentation). Den individuella salstentamen har av en person bedömts som att den 
inte överensstämt med kursens mål och innehåll (=NKSE). Den är ju också av en mer övergripande karaktär 
och ska tentera hela utbildningen. Egen måluppfyllelse i förhållande till kursens mål har graderats som hög 
förutom av en person i lärandemålen om att kunna hantera etiska dilemman och att kunna redogöra för lagar 
och författningar vid dödsfall. Nivån på kursens innehåll har bedömts som hög och innehållet har varit rimligt i 
mängd och omfattning i tid. En person graderade utveckling av kritiskt tänkande som lågt och att den egna 
arbetstiden i kursen varit låg. Arbetsbördan i kursen har överlag bedömts som godtagbar och kvaliteten som 
godtagbar till mycket hög.  

Vid den muntliga utvärderingen graderades kursen som positiv beträffande innehåll, svårighetsgrad och 
omfattning. Hemtentamens omfattning var lite svår för studenterna att förstå och begränsa. Detta rättades till 
samma dag som reaktionerna från studenterna kom vilket studenterna beskrev som positivt. I kursen 
efterfrågades något om leukemi. De beskrev även att de önskade mer farmakologi i utbildningen. Studenterna 
hade önskat lasarettsplaceringar i denna sista termin för att vara säkrare på vissa tekniska och akuta moment. I de 
tekniska moment som tränades i kursen var det mycket bortfall av studenter och det bedömdes som att dessa 
moment tränas bäst och mer adekvat i VFU. NKSE:n hade gått bra men var ett stressmoment. 
Posterpresentationen beskrevs som positiv och en bra avslutning för att knyta ihop kursen. 

 
 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kursen Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd II 15 hp går för första gången enligt denna kursplan. Initialt 
var det mycket svårt att lägga kursen enligt de teman som lagts upp. Kursen lades upp för att få en jämn 
belastning för studenterna. Den första veckan (v.45) och något in på vecka 2 (v.46) av kursen lades föreläsningar 
om KOL, onkologi, palliativ vård samt workshops i massage och hantering av olika material/förband vanliga i 
den palliativa omvårdnaden. Under kursens andra vecka (v.46) hade studenterna en nationell individuell 
salstentamen, NKSE, på fredagen. Denna vecka planerades som en instuderingsvecka inför det och att bedriva 
egna studier i kursen. Måndagen den tredje veckan (v.47) i kursen fick de den individuella skriftliga hemtentaen 
som de skulle lämna in på fredag. Vecka 48 – v 02 hade studenterna verksamhetsförlagda studier antingen på 
sjukhus eller i kommunal vård. De hade seminarier baserat på sin praktik. Den sista veckan (v3, 2014) arbetade 
de två dagar med att förbereda en posterpresentation baserat på en undersökning om hygien som de gjort under 
den verksamhetsförlagda utbildningen. Denna gruppuppgift skulle presenteras som en posterpresentation som 
varje grupp redovisade för samtliga i kursen. 
Det var stor anslutning till föreläsningarna och innehållet var anpassat till kursens mål, studenternas nivå och 
behov. Vissa av dagarna i första veckan kunde bli lite för långa. Hemtentamens omfattning fick vi indikationer 
om att det inte fungerade för studenterna vilket vi ändrade om efter de reaktioner vi fick. Ett av patientfallen 
innehöll en metod som studenterna inte kände till. Trots att det inte var i fokus för uppgiften kunde detta ha 
uteslutits. 
Posterpresentationen blev en bra avslutning där kärnkompetenserna naturligt knöts till deras presentation. Den 
borde kunna öppnas för hela kollegiet och kan vara en bra avslutning i utbildningen. 
 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Då kursen fungerade tillfredsställande i omfattning och belastning behålls det mesta som det är. Men på några 
punkter ändras kursen: 

• Leukemi läggs in i teoridelen. 

• Workshop med träning av tekniska moment tas bort. 

• Patientfall i hemtentamen ses över. 
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• Till posterpresentationen inbjuds hela kollegiet. 

 

 

  

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Maria Bystedt 

Monica Söderman 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Ingrid From 
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