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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 36

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 73

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: 2016-06-16

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.

Ett flertal förändringar gjordes hösten 2015. 
Delat upp salstentamen i två, varav den ena tenteras innan VFU perioden. Studenterna har trots detta upplevt kursen som
jobbig och att det är långt mellan föreläsning och examinaton.

Området förbättringskunskap sågs över avseende introduktion och instruktion till studenterna. Posterutställningen kvarstår
och hemtentamen som inlämnas efter seminariet har reducerats i sin omfattning. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Med utgångspunkt från de förändringar som gjorts till VT 2016 fortsätta arbetet med att utveckla kursen med mycket
tydligare information/introduktion till studenterna inför och under kursens gång.
Tydliggöra kursens mål i förhållande till innehåll speciellt i examinationerna. 
Kursen är omfattande till sitt innehåll därför justera instruktionen av innehåll till varje tentamina för att underlätta
studenternas förberedelse inför examinationerna.
Har tidigarelagt salstentamen I en vecka, eftersom kursen upplevts lugnare i början.

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


