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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    2014-02-18 

Kurs:    Perioperativ vård 

 

Hp 

7,5hp 

Kurskod 

KMA601 
 

Programkurs      X        ___  

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

v. 40 – v.44 

Antal registrerade på kurs 

30 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

11 

Hst  

[Hst]  

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

1)Hemtentamen i par + 
seminarium (3VG, 27G) 

2)Självtest i its 
medicinsk teknik (3VG, 
27G) 

3) Klinisk examination, 
praktisk del (30G) 

4) Klinisk examination 
individuell teoretisk del 
(2VG, 28G) 

Genomströmning ( %) 

100% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Studiehandledningen har förtydligts 
Examinationsuppgift – Mikrobiologi och hygien har förändrats från att ha varit en gruppuppgift till 
par uppgift. Seminariets upplägg har förändrats från att ha varit en presentation av grupparbetet till 
att mer diskutera uppkomna frågeställning som leder till en ytterligare fördjupning inom 
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operationssjuksköterskans ansvarsområde. 
 
 

 

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

Studenterna har angett att innehållet är intressant och stimulerande och att de har uppmuntrats till 
självständigt kritiskt tänkande samt att kursen har varit relaterad till aktuell forskning 
. 
De inspelade föreläsningarna har ansetts innehållsmässigt bra och varit till hjälp i lärandet att inhämta 
kunskap i topografisk anatomi. 
Gruppträffar och färdighetsträning på studieorten har upplevts positivt. 
  
Studenterna efterfrågade en tydligare genom gång av examinationsuppgiften i Mikrobiologi och hygien samt 
det efterföljande seminariets.  Studenterna ansåg att seminariet hade tillfört ny kunskap. 
  
Examinationerna ansåg studenterna överensstämma med kursens lärandemål. 
 
Studenterna upplever fortfarande svårigheter att hitta ny information i itslearning 
 
Studenterna önskar mer operationsmetodik. 
 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Studenterna uppfattar att kursen tillför kunskaper inom operationssjuksköterskans 
verksamhetsområde. Det finns en tydlig koppling mellan teori och praktik. Under kursen sker en 
förberedelse inför VFU  i form av färdighetsträning i hygien, aseptisk förhållningssätt och 
grundläggande kunskaper i medicinsk teknik. Studenterna önskar mer operationsmetodik vilket är i 
fokus i nästkommande kurs (KMA602).   
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Seminariet i Mikrobiologi och hygien planeras att förläggas på campus istället för telebild och 
examinationsuppgiften behöver en översyn och förtydligas.  

En översyn över hur ny information till studenterna blir tydligare i its 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Gudrun Möller 

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

Resulatet läggs ut elektoniskt i its efter ämnesrådets 
synpunkter. Presenteras vid introduktionen vt-14. 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Lillemor Lindwall 

2  

 



Mall fastställd av fakultetsnämnden 2013-09-27 

 

3  

 


	Förändringar till detta kurstillfälle
	Detta kurstillfälle, uppföljning
	Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

