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Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

VASDI

Inriktning:
Anmälningskod: 69565
Starttermin:

HT -17

Studietakt:

100%

Studieform:

Distans

Studieort:

Karlstad

19

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 19
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

10

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Skriftlig utvärdering (10 av 19 studenter svarade, 53%)
Studenterna har i hög utsträckning ansett att kurserna i programmet varit relevanta i förhållande till programmets
examensmål, att kursernas inbördes ordning varit väl avvägda i förhållande till programmets examensmål samt att
de i hög utsträckning utmanats i sitt tankekesätt och ställts inför intellektuella utmaningar. Studenterna har i viss
utsträckning känt sig förberedda inför genomförandet av examensarbetet. Studenterna har i hög/viss utsträckning
utvecklat förväntade kompetenser inför det kommande yrkeslivet. De kan i mycket hög/hög grad rekommendera
programmet.
Skriftliga kommentarer
Studenterna påpekar att det är orättvist med olika nivå på examinerande lärare för examensarbetet samt att
uppstart av examensarbetet behöver ses över.
Muntliga kommentarer den 24 oktober 2018 (17 studenter)
Studenterna uppskattar att VFUn är lång och att de får vara på flera olika ställen. Däremot upplevde de att inte alla
verksamheter var informerade om att de skulle ta emot studenter. Handledningen har varierat i kvalitet.
De uppskattar att programmet går på helfart och distans, att föreläsningarna spelas in och att stödet från lärare är
bra. Programmet har gott rykte. Stomi- och diabetesföreläsning upplevdes mindre bra.

Att arbeta i grupp upplevdes olika. Några menade att det är svårt med grupparbete på distans, att det var mycket
grupparbete och stora grupper (7-8 studenter) ibland. Andra tyckte att det var roligt med grupparbete.
När det gällde work shops saknades kompressionslindning och de efterlyste mer vägledning i grundlindning.
Examensarbetet upplevdes olika. Några menade att det var roligt, intensivt och att handledarna var engagerade.
Andra att handledningen varit av varierande kvalitet, ibland svårt få svar på mail, fått byta handledare pga
omfördelning av resurser från ledningen.
I relation till synpunkter om VFU framkom följande på Centralt nätverk den 9 april 2019
Huvudhandledare från RV, SR från RV, rekryteringsansvarig från Karlstad kommun, MAS från Kils kommun samt
lärarlag för programmet deltog. Totalt 8 personer.
Det framkom att det finns få distriktssköterskor med specialisering i Karlstad och Kils kommun. Rekrytering pågår
men utan sökande med distriktssköterskespecialisering. Detta innebär att det är svårt att få tillgång till
specialistutbildade handledare.

Programledarens sammanfattande analys.
Programmet har genomgått en översyn och omarbetats. Går på hel- och halvfart från och med hösten 2017. Detta
är första gången det nya programmet utvärderas.
Studenterna som svarat är i stort sett nöjda med programmet. Introduktion och handledning under VFU har dock
inte varit optimal överallt, enstaka föreläsningar har upplevts som mindre bra. Föreläsare i stomi ? och
diabetesföreläsning har redan ersatts med nya för de som startade HK-18.
Handledare och examinerande lärares insatser i samband med examensarbetet har upplevts vara av varierande
kvalitet. En bidragande orsak kan vara att några handledare inte varit så insatta i distriktssköterskeområdet och att
några examinerande lärare var externa och inte så väl insatta i rutinerna. Examinator sammankallade dock till två
möten med handledare, examinerande lärare och kursansvarig för genomgång och diskussion. En generell översyn
av Riktlinjer för examensarbeten på avancerad nivå är påbörjad.
Studenterna kan i högre grad rekommendera programmet till andra jämfört med de som startade 2016.
Svårigheterna för Region Värmland att rekrytera specialistutbildade distriktssköterskor kan dels innebära en
kvalitetssänkning av studenternas VFU, dels att det blir svårare att få VFU-platser (Vårdcentral och
barnhälsovård).

Förslag till förändringar.
Introduktionen till handledare under VFU kommer att ses över ? bland annat planerar man att göra en film som
handledare ska se innan de tar emot studenterna.
1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i värderingen.
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.

