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Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Kalenderår/läsperiod VT 2015 

Kurs    Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård 

 

Hp 

9.0 

Kurskod 

KMA403 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

2 

Kursdatum/läsperiod 

3-4 

Antal registrerade på kurs 

23 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

Antal svarande på kursutvärderingen 5 av 23 
 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Traumaövningarna genomfördes med skademarkörer och ambulanser, utrustning lånad från 
verksamheten. Ett antal övningsscenario har utvecklats till denna kurs med utgångspunkt från 
patientfall framtagna av Emergency Nurses Association USA.  

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

 
Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

Samtliga studenterna har skaffat sig kunskaper om kursens lärandemål utifrån kursplanerna. 

Studenterna anser att kursinnehållet har höggrad varit intressant och stimulerande. 

Studenterna har upplevt att kursen har i höggrad uppmuntrat till självständigt och kritiskt tänkande. 

Studenterna har upplevt att kursen har måttlig till höggrad relaterat till aktuell forskning. 

Studenterna har avseende uppfyllnad av lärandemålen på en skala 1-5, där 1 är låg och är hög skattat 



 

 

med en variation mellan 3-5. 

Föreläsningarna på campus har skattats generellt positivt av majoriteten tillskillnad på inspelade 
föreläsningar som skattats lägre. 

Kommunikation i basgrupperna har upplevts varierande från mycket tillfredställande till mycket 
otillfredsställande.  

Majoritet har upplevt kommunikationen med lärarna som tillfredsställande/acceptabel. 

Examinationerna teoretiska och praktiska har upplevts som positiva/mycket positiva. 

Citat: ”Mycket bra med dom praktiska traumaövningarna och examinationerna. Guld värda, då man 
inte stöter på trauma så ofta” 

”Sett över det hela, en bra vårtermin och bra innehåll i kurserna” 

 
 
 
 
 

Detta kurstillfälle, kursanalys 
måluppfyllelsen är god 
Forskning visar att specialistsjuksköterskor inom prehospital vård erhåller en låg exponering av trauma 
patienter.  Denna utvärdering har visat på vikten av att kombinera teoretisk kunskap och preklinisk 
utbildning i forma av simulering och övningar. Kursen kommer därmed att läggas upp på liknande sätt 
i avseende på innehåll och struktur.  

 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 

I hemtentamen kommer en del att utgöras av rapportskrivning relaterat till prehospitalt trauma 
omhändertagande. 

 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare 

 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

 

Examinator 
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