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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 23

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Lärandemålet för medicinsk teknik ligger tyvärr i denna kurs, vi anser att den passar bättre i KMA602. Då skulle
studenterna kunna tillgodogöra sig ytterligare kunskap under VFU innan tentamen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Perioperativ vård, 7.5 hp (kMA601)
Kursansvarig: Cecilia Teledahl





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.

Kursen har 29 studerande varav 6 deltar i uppdragsutbildning, dessa har inte svarat på utvärderingen. 6 svar av 23 möjliga.
Vi påpekade vid introduktionen vikten av att svara dessa utvärderingar.
De studerande bedömde att upplägget av kursen var ett stöd för att nå lärandemålen och att examinerande moment gav
möljighet att visa inhämtade kunskaper och att den kliniska examination var bra upplagd.
Positiva kommentarer kring upplägget av instuderingsuppgifter med feed-back i ämnet topografisk anatomi.

En student menade den examinerande uppgiften i kvalitativ metod tog för mycket tid. t Vid föreläsningar i medicinsk teknik
under träffen på Kau menade en student att vid föreläsningar av leverantörer/ fabrikant av utrustning lades fokus på produkt
och inte fenomen.

En utvärdering gjordes av träffen på universitetet där alla deltagare svarade och lämnade kommentarer,
sammanfattningsvis är studenterna väldigt nöjda med dagarna och ger kommentarer som vi kan utveckla.

Medicinsk teknik examineras under detta läsår i 2 delar, den första delen efter träffen på Kau som innehöll aktuella
förläsningar. Del 2 ligger v.5-2020, efter nästa träff på Kau och studenterna har då gjort fem veckors VFU vilket möjliggjort
pratisk träning av medicinteknisk utrustning.
Del 1 innehöll lagar, förskrifter och basala kunskaper inför deras första VFU, studenternas resultat på denna var i det
närmaste 100%, vilket vi också kräver för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Återigen förklara att föreläsningar av fabrikanter/ leverantör ger oss en möjlighet att visa aktuell medicinteknisk utrustning. I
vardagen som operationssjuksköterska finns mycket medicinsk teknik och vi vana att kunna föra en diskussion med
företrädare för leverantörerna i vår dagliga verksamhet, där vår tekniska kunskap är under ständig utveckling.

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


