
Grunddata från Ladok
Kurskod: OMG026
Anmälningskod: 39950
Termin: VT-22
Startvecka: 202203
Slutvecka: 202222
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 25

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 90

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
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.
Vi fortsätter med en gemensam genomgång av geriatriktentamen tillsammans med alla
examinerande lärare.
Vi fortsätter med veckoanslagen för att förtydliga och ge studenterna stöd åt struktur och planering.
För att Canvassidan för kursen skall bli mer enhetlig och vi ska få en tydligare struktur kommer vi från
höstterminen -22 använda oss av ?Knappar?. Då blir sidan ännu mer enhetlig med andra kurssidor.
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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 25 av 90 registrerade studenter.
Det ska tas i beaktande att analysen grundar sig på 27 procent av kursdeltagarna.
Studenter upplever kursen som arbetskrävande och att tiden är knapp för att tillgodogöra sig kunskapen. 
Det är delade uppfattningar gällande kursens upplägg, där vissa tycker att kursens upplägg är bra medan
andra vill se en förändring.
Studenter upplever över lag ett professionellt bemötande från lärare.
Vid muntlig återkoppling under terminens gång från studenter uppges att de examinerande seminarier och
teman i kursen är givande och lärorika. Efter avslutade moment så ser de en utveckling, som var svår att
föreställa sig under pågående moment.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Nytt samarbete med interaktionsstund med präst eller diakon är inplanerad för ht-22.
Likaså en omarbetning av examinationen i geriatrisk omvårdnad ht-22.
En del av innehållet, vetenskaplig metod, kommer att bytas ut till vt -23.
Likaså kommer upplägget på föreläsningar om omvårdnad vid neurologiska sjukdomar förändras vt-23.

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


