Kursrapport
Bakgrundsinformation
Kurs: Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad (avancerad nivå), 7,5hp
Termin: HT 2012
Ladokkod: HS621C
Kursansvarig: Christel Bahtsevani
Antal registrerade studenter: 20 (enligt utvärderingsrapport)
Antal (och procentuell fördelning) studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 13 (65%)
Genomförande (ansvar)
Tidig dialog/nytt program (enhetschef)
Temperaturtagning (kursansvarig)
Summativ kursvärdering (kursansvarig)
Skriftlig återkoppling i enkätsammanställningen
(kursansvarig)
Muntlig återkoppling/diskussion (kursansvarig)

Datum
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Start
2012-12-13
Slut
2012-12-21
2013-01-09
2012-12-14

Kommentarer
Kursen genomförs inom program för specialistsjuksköterska inom psykiatri, inom mastersprogram i
omvårdnad samt som fristående kurs. Denna kursrapport berör utvärdering från studenter antagna i
mastersprogrammet i omvårdnad eller i fristående kurs. Dessa studenter genomför kursen från
terminsstart till mitten av december. Det hade varit önskvärt att flera studenter än 65% svarat på
kursutvärderingen.
Utifrån tidigare kursutvärdering (HT 2011) har följande kursutveckling genomförts:
- Ytterligare en helpdeskfunktion avseende kritisk granskning och
sammanställning/syntetisering av enskilda studier införs (anknyter till lärandemål 2).
Genomströmning
Kursen starta med 20 studenter varav 2 hoppade av tidigt, 18 studenter var registrerade inför
examination.
13 studenter examineras med resultaten: VG: 5, G: 7, U: 1 (efter omtentamen G), och 5 studenter blev
inte examinerade (erbjöds två tillfällen ytterligare för examination men enbart 1 student lämnade in
examinationsuppgift varför examinering inte gick att genomföra relaterat till opponentskap och
respondentskap). Dessa 5 studenter erbjuds examination inom ramen för nästa kurs under
höstterminen 13.
Sammanfattning av studenternas synpunkter
Svaren från kursutvärderingen rangordnas från 1 – 6 (1 = i mycket liten utsträckning, 6 = i mycket stor
utsträckning).
Fråga/antal som besvarat frågan
Uppfyllelse av lärandemål/13
Underlättande arbetsformer (föreläsningar, seminarier,etc)/8-13
Underlättande arbetsmaterial (litteratur, hemsida)/12-13
Kursens upplägg relaterat till lärandemålen/13
Examination relaterat till lärandemålen/13
Tillvaratagande av studentens kunskaper och erfarenheter/13
Feed-back från kursens lärare/13
Väl bemött av kursens lärare/13
Kursens forskningsanknytning/13
Har kursen varit krävande/13
Kursen som helhet bra/16

Medelvärde
5.46
4.88 – 5.31
4.46 – 5.08
5.31
5.38
4.38
5.00
5.85
5.85
5.54
5.77

Median
6
5
4-5
6
6
4
5
6
6
6
6

2(2)

Hur många timmar per vecka har använts sammanlagt för studier:
< 10 timmar: 1 (7.7%)
10-20 timmar: 6 (46.2%)
21-30 timmar: 6 (46.2%)
Exempel på kommentarer och förbättringsförslag:
- Perfekt upplägg med två seminarium och god vägledning till målet. Helpdesk har underlättat
arbetet
- Det var lärorikt att både lämna in ett skriftligt arbete samt att öva på att opponera, vilket inte är
så lätt
- Höga krav och mycket arbete för 7.5hp men mycket väl värt det
- Kursen kräver mycket tid framför datorn, framförallt artikelsökningar, sammanfattningar etc
- Väl inarbetad och bra kurs, bra att den löpte över termin och var färdig före jul
- Har varit utmanande och roligt. Det var fint att känna att man tog små steg framåt hela tiden i
processen. Nu kan jag i alla fall säga att jag kan detta bättre men behöver såklart mycket
övning framöver.
Analys
Överlag visar siffror och kommentarer på uppskattning av överensstämmelse mellan lärandemål,
kursinnehåll med lämpliga arbetsformer, arbetsmaterial, examination samt lärandemiljö. Vad gäller
uppfattning om kravnivå och uppgiven studietid blir dessa något mer svårtolkade i relation till såväl
siffrorna och kommentarerna överlag. Studenterna upplever i hög utsträckning att kursen varit
krävande, men också att de lärt sig mycket som blir användbart framöver. Vid avslutande diskussion
med studenterna (efter examinationen) framkom att det var flera som upplevde att de under denna
kurs förstått skillnaden mellan att studera på avancerad nivå jämfört med grundnivå och att det varit
tufft och roligt.
Åtgärder
Inga förändringar görs utan nuvarande kursupplägg och innehåll kvarstår.
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