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Mall för Kursanalys

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av
lärarutbildningen kansli.
Kurs
Kurskod
Hp
22,5hp
Operationssjukvård i teori och praktik
KMA602
Program
Termin i program Kursdatum
xprogramkurs
fristående kurs
20121112 – 2013 0426
uppdragsutbildning
Antal registrerade på kurs
Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig
34
kursutvärdering svarsfrekvens kursvärdering 9 stud
Genomströmning och betygsutfall (ange antalet
Har kursens mål examinerats
tentatillfällen)1 hemtentamen ( 31G + 3VG), 2 nättentamen Ja
(1. 33G + 1UK: 2. 32G + 1VG + 1 UK) 1 examinationsuppgift
med efterföljande seminarium (33G + 1UK)
Förändringar till detta kurstillfälle Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles
kursanalys Inspelade föreläsningar har reviderats. Mer sammanhållna perioder för VFU. Ändrad planering av
seminariet i perioperativ vård. Inventering av litteratur på svenska.

Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) Studenternas
synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; annat. Har
studenterna föreslagit förbättringar?
Lärarens synpunkter och kommentarer.

-

.

-

Överlag anser studenterna att kursen har en hög kvalitet.
Studenterna har tagit del av kursens lärandemål utifrån kursplanen och anser att
de har uppnått kursens lärandemål
Kursen har relaterats till aktuell forskning och enligt studenterna varit intressant
och uppmuntrat till kritiskt tänkande.
H andledning i VFU av huvud- och yrkeshandledare har upplevts positivt
Studenterna är nöjda med supporten i itslearning
Studenterna har uppskattat w orkshops i samband med närträffar på campus.
Kommunikationen med lärare och huvudhandledare anses tillfredsställande
Studenterna anser att det fortfarande finns otydligheter i studiehandledningen
gällande beskrivningar av genomförande av olika studieuppgifter
En del inspelade föreläsningar anses gamla och en del saknar fokus utifrån
operationssjuksköterskans perspektiv. Studenterna efterfrågar föreläsningar av
operationssjuksköterskor.
Studenterna vill ha tydligare instruktioner vad de skall fokusera omkring inför
examinationer.
Studenterna anser att kurslitteraturen borde vara skriven utifrån svenska
förhållanden.
Studenterna efterfrågade tydligare signaler vid nya meddelande i itslearning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

En ytterligare översyn av inspelade föreläsningar och vid nyinspelning att det fokuserar utifrån
operationssjuksköterskans perspektiv.
En förtydligande i studiehandledning så att det klart framgår vad som krävs under respektive
studieuppgift
Tydligare instruktioner inför examinationer.
Fortsatt inventering av kurslitteratur.
Att markera nya inlägg i itslearning
Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit

Namnförtydligande

Svårigheter pga kurswen ges på distans men resultatet
återkopplasdes till kurs började 2013-08-27
Kursansvarig lärare, underskrift
Namnförtydligande

A nn-Catrin Blomberg
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande

Lillemor Lindberg

