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Kursanalys       
 
 Kurs: Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I 
 

Kurskod 
OMG 205 

Hp 
22.5 

Program 
 X  programkurs            fristående kurs          
uppdragsutbildning 

Termin i program 
Fem 

Kursdatum 
Vecka 04-18, 2013 

Antal registrerade på kurs 
52 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 19 av 52.  Deltagande vid muntlig 
kursutvärdering: Efter varje tema i samband med nytt tema.  
  

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen) Studentantal: 50 av 52 studenter godkända.  
Ordinarie tentamenstillfällen: 3. Omtentamenstillfällen: 2.  

Har kursens mål examinerats? Ja 
 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 
 Första gången som kursen genomförts. 
 
 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 
Studenter (19 av 19) instämde delvis eller helt att förväntningarna på kursen har uppfyllts.  
 
Studenter (16 av 17) instämde delvis eller helt i att examination Multiple choice svarade mot kursmålen. 
Studenter (17 av 17) instämde delvis eller helt att examination Hemtentamen svarade mot kursmålen. 
Studenter (16 av 19) instämde delvis eller helt att examination Salstentamen svarade mot kursmålen. 
 
 Studenter (19 av 19), som besvarade enkäten, skulle rekommendera kursen till kommande studenter, eftersom de 
uppfattade kursens kvalité vara hög. 
 
Studenter har föreslagit att ledarskap och samverkan kan examineras i ett kliniskt seminarium istället för i 
salstentamen.  
 
Inför kommande kurs planerar kursansvariga att använda arbetsformer, som gör att studenter blir mer aktiva och 
kritiska i sitt förhållningssätt. Detta genom att arbeta med mindre studentgrupper och initiera kamratbedömning. 
 
 
 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 
Bok: Både frisk och sjuk. Att möta personer med långvarig sjukdom (E. Fjerstad), samt bok: Kvalitetsarbete för säkrare 
vård (G. Nordström & B. Wilde Larsson) kommer att tas bort från kurslitteraturlistan. Dessa böcker var på för hög nivå 
relaterat till kursens lärandemål. Kunskapen inom dessa områden återfanns i annan kurslitteratur. Dessutom ansåg 
en majoritet av studenter att dessa böcker hade låg relevans för kursen, samt majoriteten av studenterna har inte 
heller använt böckerna i sina studier. Den förväntade effekten är att studenterna kommer att få en mindre mängd 
litteratur att bearbeta. 
 
Salstentamen kommer inför hösten 2013 att bestå av två delar istället för tre. Ledarskap och samverkan kommer att 
examineras i ett kliniskt seminarium. Ledarskap och samverkan lämpar sig bättre för att examineras i seminarieform 
och möjliggör för studenterna att argumentera, reflektera och värdera området.  
 
 
 
 
 
 



Student har beretts möjlighet att delta/har deltagit 
 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Maria Andersson, Christina Sundin-Andersson 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Jan Nilsson 
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