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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 44

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 92

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
----Fördela kursinnehållet i mindre områden för att minska studentens upplevelse av ojämn fördelning som
orsakat upplevelse av stress och ytinlärning. Dela upp salstentamen i två, varav den ena tenteras innan VFU
perioden. Den första tentamen i form av ?vanlig? salstentamen och den avslutande enligt NKSE .modell.
Förbättringskunskap ses över avseende introduktion och instruktion till studenterna. Posterutställningen kvarstår
och kommer att genomföras innan den skriftliga uppgiften lämnas in. Uppgiften har också reducerats i sin
omfattning. Föreläsning och koppling till litteratur inom området ledarskap ska genomföras innan det examineras i
ett kliniskt seminarium under VFU. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd I, 22.5 hp (OMG205)
Kursansvarig: Christina Sundin Andersson





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.

Kursmoment har fördelats i mindre områden. Veckorna innan VFU undervisnings tät men upplevs något mindre stressig. 
Studenterna har haft två salstentamina. Den första enligt modell med en stor andel multiple choise frågor och med en stor
andel VG som betyg. Tentamen två enligt NKSE modell men en stor andel underkända.
Studenterna har varit missnöjda med att flera lärare inte har givit undervisning enligt tidsangivelse på schema (slutat i
förtid) studenterna åkt förgäves samt att de saknat fördjupning om vissa områden. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Bättre introduktion av tentamina, speciellt den enligt NKSE modell och med förklaring hur rättningsprocessen går till.
Återkommande påminna om att en del undervisning kommer att hållas långt innan tentamen - att lära för livet inte tentamen
behöver repeteras Fundera/planera vidare på hur tentamina kommer i förhållande till varandra
Etisk reflektion är i framtiden flyttat till VFU- kursen. Aktuellt våren 2018 för termin 5.
Kommunikation mellan kursledning kan förbättras. Presentera tydlig uppdelning av områden i kursledningen. Informerat
berörda lärare/föreläsare om missnöje från studenterna. 

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


