Kursutvärderingsmall

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar
om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.
Kurskod
2DS011
Termin

VFU inom distriktsvård och omvårdnad inom hemmiljö

Högskolepoäng
7,5

Tidsperiod
210329-210604

Kursansvarig
Susanna Sandelius

Examinator
Anne Friman

Övriga medverkande lärare
Veronica Lundberg

Övriga medverkande lärare

Antal registrerade studenter
37

Antal som inte fullföljt
kursen
1

Antal godkända efter ordinarie tillfälle
36

Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Den enskilda skriftliga examinationen genomförs som en gruppexamination, utifrån
återkoppling tidigare kursutvärderingar.
Metod(er) för studentinflytande





Kontinuerligt via mail i canvas och vanliga mail
Utvärdering efter kursen med en svarsfrekvens på 41%
Studenter har vid vissa seminarier direkt fått utvärdera

Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Studenterna uppfattar att dom genom kursen utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter 3,8.
Det uppfattades även att det fanns en röd tråd från lärande mål till examination 3,9.
Genomgående så ligger svarens medelvärde på utvärderingsfrågorna mellan 3,7 - 4,4.
Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursen har en examination som ligger i linje med lärandemålen och VFU. Det vill säga att
kopplingen teori – praktik ligger i linje med varandra.
En svaghet i kursen kan vara att man kan behöva ha större möjligheter för mer individuella
lösningar i VFU tex om man som sjuksköterska har många års erfarenhet av hemsjukvård så
kan VFU perioden behövas skräddarsys mer på en individuell nivå.
De olika pedagogiska uppläggen strävar efter att öka det vetenskapliga förhållningssättet för
studenterna samt att kunna uppnå lärandemålen utifrån det ökade vetenskapliga
förhållningssättet.
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Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Under denna termin har inget specifikt arbete genomförts relaterat till pandemin.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar

Examinationens form kommer att utvecklas till en klinisk simulering i hemmiljö.
Samt att se över antalet uppgifter i kursen
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna




Återkopplas via utbildningswebben för studenter, i samband med kursstart.
Kursutvärderingarna diskuteras även i programråden varje termin.
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