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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 91

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förbättringskunskapen kommer att göras om, annat fokus mot händelseanalys, skador i vården och
sjuksköterskans ansvar samt förändrat pedagogiskt upplägg.
I samarbete med kursledningen i T1 kommer obligatorisk närvaro att införas i samband med workshop i KTC inom
området sjuksköterskans ledarskap och undervisning till temin 1 studenter.
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap, 15.0 hp (OMG008)
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.

Muntlig utvärdering i mindre grupper via zoom har genomförts i slutet av kursen, i dessa har studenterna uttryckt att de i
stort sett är nöjda med kursen. Positiva till hur kursledningen ställde om undervisningen till distans p.g.a covid-19
pandemin. 
Studenterna saknade KTC-momenten som blev inställda p.g.a. pandemin. 
Hemtentamen denna termin fick utökas med frågor med koppling till moment som skulle genomförts i KTC. Genomförande
av work-shop med obligatorisk närvaro fick därför strykas. Hemtentamen upplevdes av några studenter som otydlig i
instruktionen. 
Förbättringskunskapen har omarbetats med fokus mot händelseanalys, skador i vården och sjuksköterskans ansvar samt
förändrat pedagogiskt upplägg. Genomfördes med handledning via zoom och examinerades som en hemtentamen. 
Under rådande omständigheter var studenterna positiva till att VFU genomfördes och att de kunde ta examen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Hösten 2020 kommer fortsatt kursen att huvudsakligen ges som distansundervisning. Tät kontakt med studenterna via
zoom eller canvas är något att ta med till framtiden.

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


