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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 21

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 87

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursledningen håller på att se över strukturen på framför allt teoriblock 2 för att se om det går att
underlätta för studenterna och ge dem mer tid för reflektion.
Kursledningen planerar en ny rutin för snabbare hantering efter avslutad VFU och registrering i
Ladok.
Inför vt-21 finns det möjlighet för studenterna att registrera sig själva till vissa grupparbeten. Ett
skifte till att de kommer opponera på andra grupper kommer också ske.
Med tanke på den låga svarsfrekvensen planerar kursledningen framledes att ytterligare påminna
studenter om vikten av deras svar vid utvärderingar.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet, 30.0 hp (OMG026)
Kursansvarig: Elin Häggqvist





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.

Utvärderingen besvarad av 21 av 87 registrerade studenter.
Det ska tas i beaktande att analysen grundar sig på 24 procent av kursdeltagarna. Det som framkommer i
kursvärderingen överensstämmer också med de muntliga utvärderingar som gjorts under terminen.
Några studenter uppger att de tycker att det är många och stora examinationer med flera lärandemål. Att det
kan vara svårt att veta vilken nivå de ska lägga sin kunskapsinhämtning på och önskar då tydligare
instruktioner i anvisningarna.
Kommentarer om att det är mycket som ska läras in på kort tid finns i fritextsvar.
Studenter är i stort positiva till kursens upplägg och upplever ett professionellt bemötande från lärare. De
uppskattar veckoanslagen för att förtydliga och ge studenterna stöd åt struktur och planering.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi arbetar kontinuerligt med att förtydliga instruktionerna i Anvisningarna för examinationer och
studieuppgifter utifrån studenters kommentarer.
Vi kommer se över och eventuellt inför höstterminen -22 planera in en föreläsning/samtal med präst alt diakon
under det palliativa blocket.
När det gäller föreläsningarna i onkologi är upplägget lite ändrat fr o m vt-22. Det gäller fördelningen av
föreläsanas område. Både lärare från Kau men också från klinik och doktorander.
Vi planerar utarbeta en förtydligande information till de externa föreläsare som är aktuella inför höstterminen
-22. Då vi strävar efter en samstämmig struktur som blir tydligare för våra studenter.

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


