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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod

Kurstitel

Högskolepoäng

2SP034

Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård

7.5

Termin (vt/ht-år)

Tidsperiod

Vt-22

2022-01-17 – 2022-03-25

Kursansvarig

Examinator

Liza Klacksell Israelsson,
Universitetsadjunkt, MSc, Spec.ssk inom
barn och ungdom
Johanna Granhagen Jungner, Bitr. lektor,
Med. dr., Spec.ssk inom barn och smärta

Johanna Granhagen Jungner, Bitr. lektor, Med.
dr., Spec.ssk inom barn och smärta

Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare

Christine Saverstam, Spec ssk inom barn och
ungdom, Spec inom akut omhändertagande
och triagering
Lena Sjöholm, Spec. ssk inom ambulans och
prehospitalt omhändertagande

Antal registrerade studenter
vid treveckorskontrollen

Antal godkända vid sista kursdatum

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät

17

68% 13/19 (73% 11/15)

19
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)

Muntlig information vid kursstart om kontinuerlig studentåterkoppling i nära dialog med
kursansvariga. Återkoppling sker via den webbaserade lärplattformen Canvas.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna

Kursanalysen återkopplas till studenterna via studentmejl och via kurswebben genom
kursadministratör Ana Maria Seguel.
Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för
programkurser även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum: VT22
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: VT22
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Sid:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter

Akutkursen 2SP034 har nu gått för sista gången. Kursen fortsätter nu som
subspecialiseringskurs 2BU017 inom nya specialistsjuksköterskeprogrammet B & U
(2B121) HT22 samt som fristående kurs 2QA274.
Inga förändringar är genomförda.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala
synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
Kursvärderingen omfattade 13 studenter (n=13).
Generella frågor:
Studenterna rapporterar att de genom kursen utvecklat värdefulla kunskaper &
färdigheter med medelvärde på 4.2.
Studenterna rapporterar de uppnått kursens alla lärandemål med medelvärde på 4.4.
Studenterna rapporterar att kursen ha en tydlig constructive alignment med
medelvärde på 4.6.
Studenterna rapporterar att kursen stimulerat dem till vetenskapligt förhållningssätt
med medelvärde på 4.3.
Studenterna rapporterar att lärarna varit tillmötesgående vad gäller kursens
utformning med medelvärde på 4.8.
Sammanfattning fritextsvar värdering av kursen som helhet:
Kursen upplevs som ämnesadekvat och lärorik. Med kreativt och tydligt upplägg och
med tillmötesgående lärare.
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Att kursen är välstrukturerad med relevanta kliniska patientfall.
Kursens svagheter: Att kursen har höga krav och är tidskrävande.
3. Övriga synpunkter

Kursen har gått som valbar kurs för sista gången Vt22.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Kursvärderingens svarsfrekvens har hållit sig stabil 68% (jmf Ht21 73%).
Bilagor: VT22 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård (2SP034), 7,5
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