Kursutvärderingsmall

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar
om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.
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Slutsatser vid föregående kursutvärdering

Fortsätta att utveckla strukturen i Canvas för att det lättare ska kunna följas. Vid
kursintroduktionen kommer genomgången av Canvas göras ännu grundligare för att
underlätta för studenterna att orientera sig på plattformen.
Studentundervisningen moment 1 kommer att vidareutvecklas inför HT20 i syfte att få en
tydligare koppling till den digitala salstentamen i moment 1. Detta för att tydliggöra den röda
tråden i kursen
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Inga förändringar har genomförts på kursnivå, förändringar som skett har varit för att anpassa
undervisningen efter covid-19 pandemin. Inför denna termin planerades all undervisning
förutom KTC-momenten och salstentamen att genomföras på distans. KTC momenten kunde
genomföras i mindre studentgrupper, däremot blev det förändringar med den individuella
examinationen i moment 1. Under terminen genomfördes nya examinationsregler som
tillsammans med covid-19 pandemin vilket gjorde att salstentamen i moment 1 omarbetades
till en hemtentamen.
Metod(er) för studentinflytande

Studenterna uppmanas att ge återkoppling på kursen. Det är en viktig del i studentinflytandet.
Denna termin hade vi 49/140 studenter som besvarade enkäten, dvs 35%. Det är en låg
svarsfrekvens, men bättre än senaste terminer.
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Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Studenterna beskriver att det viktigaste de lärt sig var om det akuta omhändertagande enligt
A-E och omvårdnad vid akuta situationer. Kursen uppfattades som intressant, ”Bra blandning
mellan föreläsningar, VFU, grupparbeten och examinationer” samt att lärandemålen var
relevanta. Det fanns även de som upplevde att det var för många föreläsningar och andra som
tyckte det var för få föreläsningar.
Undervisningen på distans har fungerat bra, en del tycker att det fungerat betydligt bättre än
förväntat eftersom de kunde jobba när de ville, samtidigt som en del saknade att ses på
campus. Det fanns både de som tyckte att samarbetet i grupparbeten på zoom kan vara svårt
och de som var glada att det fungerade bra. ”Allt tar längre tid på zoom och du behöver inte
förbereda dig lika mycket. Men det är bra att kunna träffas där så som situationen är”.
Omställningen från salstentamen till hemtentamen i moment 1 gav blandade kommentarer,
upplevdes som inte som optimal för alla studenter. En del studenter upplevde att det var en
bra examinationsform där de fick tänka till och sätta sig in i en verklig situation, medan andra
beskrev svårigheter att själv skapa en struktur i tentamen som utgick från ett patientfall.
Framkom kommentarer om otillräcklig information och att de inte fick de svar som de
önskade vid kontakten med lärarna.
Den rådande covid situationen var en utmaning för många studenter, ”Absolut oro över att bli
sjuk under vfu och inte hinna ta igen dagar till följd av coronatest och karantän”.
.
Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Inför kursstarten så förutsätts att studenterna har relevanta kunskaper som inhämtats under
fyra terminer i sjuksköterskeprogrammet. På kursens lärplattform, Canvas, presenteras
kursens lärandemål för varje delmoment.
Studenterna ges möjlighet att lära sig färdigheter på KTC, till exempel akutomhändertagande
enligt A-E samt v-sond och NEWS som examineras i kursen. Trots restriktioner pga pandemi
så kunde all klinisk träning genomföras på ett bra sätt inför den kliniska examinationen
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senare under kursen. I kursen får de även arbeta i mindre grupper med akuta tillstånd som de
sedan i större grupp får delge varandra. Detta examineras sedan i en individuell examination.
Under kursen deltar studenterna i etikexaminationsseminarium under VFUn. Inför nästa
termin kommer studenterna erbjudas föreläsning personcentrerad vård, vilket ingår i
kursplanen. Det kommer även erbjudas information om covid-19 under introduktionsdagarna.
Vi kommer att fortsätta med hemtentamen ’akut ohälsa’ i moment 1, men inför nästa termin
kommer examinationen förtydligas ytterligare vid introduktionsdagarna. Tentamensformen
ger studenterna möjlighet att visa sin kunskap vid det akuta omhändertagandet.
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Endast ett fåtal studenter fick möjlighet till interprofessionell simulering i akutrum med
läkarstudenter, denna termin var det till och med färre än vanligt. Kursledningen planerar att
alla studenter ska få delta i akutrumssimulering på KTC när pandemin är över. Simuleringen
kommer då att genomföras inom kursen.
Det pågår löpande en programövergripande utvärdering av examinationer, vfu och vfubedömning i kvalitetsgrupp.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar

Fortsatt arbete att göra Canvas mer lätthanterligt och tydligt. Förtydliga information vid
kursintroduktion om lärplattform och examinations uppgifter.
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga

Förtydliga information kring de olika tentamen.
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna
Kursutvärderingen kommer att diskuteras i Temaråd år 3 tillsammans med studentrepresentant.. Den
läggs även ut på Kurswebben och kommer även publiceras på anslagstavlan i Canvas (aktuell kurs).

Sida 3 av 3

