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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 25

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
En ytterligare översyn och förtydligande av examinations- och studieuppgifter i Planeraren. Att fördjupa
förståelsen för "den perioperativa dialogen" betydelse för patientens helhetsvård och operationssjuksköterskans
ansvar och funktion. Att poängtera för studenterna att närvara även på icke obligatoriska moment i utbildningen
som är planerade lärandeaktiviteter mot en kommande examintion. Ytterligare diskussioner med
huvudhandledare hur teori ska integreras i klinisk verksamhet

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Operationssjukvård i teori och praktik, 22.5 hp (KMA602)
Kursansvarig: Cecilia Teledahl





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.

Svårt attt göra en fullständig analys när tre av 25 studerande svarat på enkäten. Itslearning kommer att övergå till Canvas
under nästa läsår vilket förhoppningsvis ger en större tydlighet för studenterna. 
Vid tentamen har under kursen har en kursmall används för att tydliggöra vad som är viktigt, endast patientfallen har
förändrats trots det är resultaten sämre än förväntat.
Enkätfråga 1, Utveckla sina kunskaper och färdigheter, har 2 studenter uttryckt att målen uppnåtts "i viss utsträckning" trots
att det finns en stor utveckling av studenternas färdigheter från halvtidbedömning till heltidsbedömning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Större tydlighet kommer antagligen att kunna visas i Canvas och förmedla till studenterna att hålla sig uppdaterad på
informationen som finns på plattformen. Lärandemålen kan tydliggöras i Canvas.
Se över hur tentamen genomförs och ge studenterna en bättre information vad som krävs och operationssjuksköterskans
ansvar vid en operation.

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


