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Opfølgning på evaluering 
 

Semester: 4 BSE16 

Dato for evaluering: 11-06-2018 

Semesteransvarlig: Martin Tengberg 

Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 18 har svaret, hvilket giver en 

svarprocent på 55,5 %  

 

 
1. Følgende spørgsmål er stillet i evalueringen til afdækning af undervisningsforløbet i 

forhold til forventede læringsudbytter:  
 

• I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem den teoretiske 
undervisnings indhold og modulets/ semesterets læringsmål i følgende fag/temaer (de 
fag/temaer der fremgår af modul/semesterbeskrivelsen)? 

 

Sygepleje, klinisk lederskab og ulighed i sundhed 

 
 

- Sygepleje, klinisk lederskab og teknologi 
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Sygepleje, klinisk lederskab og kvalitet i sundhedsvæsnet 

 
 

Sygdomslære psykiatri 

 
 

Farmakologi 

 

 

 

 

Videnssøgning og forskningsmetode 
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Klinisk forberedende undervisning 

 
 

Klinisk bearbejdende undervisning 

 
 
Det samlede notat skal beskrive hvordan de studerende samlet set har evalueret 
undervisningsforløb i forhold til de forventede læringsudbytter. Derfor skal der i notatet svares 
på følgende ud fra både kvantitative og kvalitative data: 

Notat:  
I de tre deltemaer der er den bærende tråd i semesteret, nemlig Sygepleje, klinisk lederskab og ulighed i 
sundhed; Sygepleje, klinisk lederskab og teknologi og Sygepleje, klinisk lederskab og kvalitet, så vurderer 
hovedparten af de studerende at der i meget høj grad eller i høj grad er sammenhæng mellem 
deltemaerne og det forventede læringsudbytte. I deltemaet om teknologi er der 20 % der vurderer 
sammenhængen som ”i nogen grad”, hvilket således samlet er blevet vurderet lavere end øvrige 
deltemaer.  
I forhold til undervisningen i sygdomslære psykiatri, så er evalueringsresultatet mere spredt, hvor 60 % 
vurderer sammenhængen som meget høj eller høj, 20 % som i nogen grad og 10 % svarer at der var 
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mindre grad af sammenhæng, og én enkelt (10%) svarer ved ikke. Derudover så er evalueringen i forhold 
til farmakologiundervisningen ligeledes spredt. Der blev brugt en metode med casearbejde, hvor de 
studerende, ud fra cases skulle undersøge forskellige psykofarmakas virkning, bivirkning og interaktioner 
etc. og efterfølgende fremlægge for hinanden. Dette er blevet vurderet positivt fra tidligere hold, men 
mere kritisk på det aktuelle hold. Derfor planlægges der nu en dags undervisning /forelæsning om 
farmakologi, som gerne skulle give de studerende bedre forudsætninger for at gå i gang med 
casearbejdet, i de kommende semester 4.  
Derudover kan det noteres at indholdet og undervisningsformen ift. vidensøgning og forskningsmetode 
der var på semester 4 tværprofessionelt forløb bliver vurderet relativt lavt både i kvantitative svar og 
kvalitative svar. Hensigten var at de studerende skulle samle viden til at lave en problembaggrund i det 
tværprofessionelle element på femte semester. De studerende mener de ikke er blevet undervist i 
vidensøgning, før de skulle lave selve opgaven. Der er planlagt og afviklet undervisning på semester 3 i 
dette. Denne opgave/ undervisningsforløb er ikke længere en del af tværprofessionelt forløb på 
semester 4, men er erstattet af et forløb i samarbejde med SSA uddannelsen, for yderligere sætte fokus 
på det tværprofessionelle aspekt. 
 
I den klinisk forberedende undervisning bliver sammenhængen mellem læringsudbytterne og 
undervisningen vurderet som høj eller meget høj af 70 % af de studerende. 20 % svarer i nogen grad og 
10 % (én studerende) svarer ”i mindre grad. Grundet omfanget af de forudsætningsgivende 
studieaktiviteter o tre hovedtemaer, så er fokus i den klinisk forberedende undervisning også på disse 
tre, og på hvordan man kan arbejde med dem i de kliniske kontekster de kommer ud i.  
Ift. den klinisk bearbejdende undervisning, så er oplevelsen lidt at de fleste har fået bearbejdet sine ting 
ift. klinikperioderne ved den sidste studiesamtale. Dog er mønstret ift. tilbagemeldingen nogenlunde det 
samme som på klinik forberedende undervisning.  
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2. Følgende spørgsmål er stillet til afdækning af den feedback, de studerende har fået af 

underviserne:  
 

Hvor enig / uenig er du i følgende udsagn: " Jeg fik feedback fra teoretisk underviser / 
medstuderende, der var anerkendende ift. min aktivitet og deltagelse samt brugbar ift. 
mine læringsmuligheder fremadrettet" i følgende: - 1. forudsætningsgivende 
studieaktivitet 

 
 

   
Feedback forstås som enhver form for tilbagemelding fra underviseren til den/ de studerende.  
I modul/semesterbeskrivelsen skal det fremgå hvor samt hvilken feedback de studerende kan 
forvente fra underviserne. Formålet er at bringe opmærksomhed på det lærte og det, der kan 
udvikles. 
 
Det samlede notat skal beskrive hvordan de studerende samlet set har evalueret den feedback, 
de har fået fra underviserne. Derfor skal der i notatet svares på følgende ud fra både 
kvantitative og kvalitative data:  
 

• Hvad vurderer de studerende særligt positivt?  

• Hvad er de studerende særligt kritiske overfor? 

• Hvordan vurderer underviserne disse resultater?¹ 

• Hvilke opfølgningstiltag giver evalueringen anledning til? (Herunder vurdering af 
evalueringen i forhold til den fastsatte grænseværdi)² 

 
 

 
Notat: 
70 % af respondenterne er enten enige eller meget enige i at de fik fedback der var anerkendende og 
brugbar fra underviser og medstuderende. De resterende 30 % (3 studerende) har svaret at de enten er 
overvejende uenige, uenige eller ”ved ikke”.  
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3. Følgende spørgsmål er stillet til afdækning af de studerendes studieaktivitet: 

 

• Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet i forhold til følgende fag/temaer (de 
fag/temaer der fremgår af modul/semesterbeskrivelsen)? 

 

• Hvad har din gennemsnitlige ugentlige arbejdsindsats (undervisningstimer, forberedelse, 
projekt- og gruppearbejde mv.) på modulet/semestret været? 

 

• I hvilken grad har studieaktivitetsmodellen bidraget til at give dig et overblik over de 
forskellige studieaktivitetsformer? 

 

• Hvilke pædagogiske studiemetoder har været anvendelige ift. din læring? 
 
Det samlede notat skal beskrive hvordan de studerende samlet set har evalueret deres 
studieaktivitet. Derfor skal der i notatet svares på følgende ud fra både kvantitative og 
kvalitative data:  
 

• Hvad viser resultaterne af positive tendenser? 

• Hvad viser resultaterne af negative tendenser? 

• Hvordan vurderer underviserne disse tendenser?¹ 

• Hvilke opfølgningstiltag giver evalueringen anledning til? (Herunder vurdering af 
evalueringen i forhold til den fastsatte grænseværdi)² 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Organisation  og ledelse 

 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Farmakologi 
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Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Videnskabsteori og 
forskningsmetode 

 
 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Filosofi og etik 

 
 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Sygdomslære 

 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Sygepleje - psykiatri 

 
 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Klinisk forberedende 
undervisning 
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Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Klinisk bearbejdende 
undervisning 

 

Hvad har din gennemsnitlige arbejdsindsats ift. K1, K2, K3 samt K4 været om ugen på 
semestret? 

 
 

I hvilken grad har studieaktivitetsmodellen bidraget til at give dig et overblik over de 
forskellige studieaktivitetsformer i den teoretiske undervisning? 
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Notat: 
I forhold til egen studieaktivitet, så mener hovedparten (90%) at deres egen arbejdsindsats har været 
enten tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende i forhold til ledelse og organisation. En enkelt 
studerende svarer her ”hverken eller”. Ift.. farmakologi, så svarer tilsvarende 80 % enten tilfredsstillende 
eller meget meget tilfredsstillende og 20 % svarer ”hverken eller”. Muligvis skal årsagen findes i at nogen 
havde mere gavn af arbejdet med cases end andre.  I forhold til videnskabsteori og forskningsmetode 
(der foregik i tværprofessionel uge), er mønstret nogenlunde det samme, men i de kvalitative svar, så 
fremkommer der et ønske om at øvelsen i videnssøgning bør være kombineret med 
undervisning/repetition af dette som de haft på semester 3. På den anden side må det påligge de 
studerende selv, at repetere og øve sig, da de har fået undervisningen og derudover har tilgang til 
diverse instruktionsvideos på PHbibliotek. I sygdomslære psykiatri så har alle studerende vurderet deres 
arbejdsindsats som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.  
I forhold til den samlede arbejdsindsats, så mener hovedparten at de har brugt mellem 30 og 45 timer, 
en enkelt mellem 45-60 timer og en enkelt er helt nede under 15 timer. Der kan stilles spørgsmålstegn 
ved hvor meget vedkommende i den lave ende har fået ud af semesteret, da det generelt opleves som et 
relativt studietungt semester i mundtlige evalueringer.  
I forhold til studieaktivitetsmodellen, er der 70 % der vurderer enten at den i høj grad eller i nogen grad 
er med til at give et overblik. Vi skal fortsat have opmærksomhed på studieaktivitetsmodellen ved 
introduktion til semesteret og løbende igennem semesteret.  

 
4. Følgende spørgsmål er stillet til afdækning af de anvendte undervisningsformer: 

 

• I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer understøttet dit læringsudbytte i 
følgende fag/temaer (de fag/temaer der fremgår af modul/semesterbeskrivelsen)? 

 

• I hvillen grad har undervisernes formidling understøttet dit læringsudbytte i følgende 
fag/temaer (de fag/temaer der fremgår af modul/semesterbeskrivelsen)? 

 

• Hvilke undervisningsformer har haft størst betydning for din læring 
 
Det samlede notat skal beskrive hvordan de studerende samlet set har evalueret de anvendte 
undervisningsformer. Derfor skal der i notatet svares på følgende ud fra både kvantitative og 
kvalitative data: 
 

• Hvad vurderer de studerende særligt positivt?  

• Hvad er de studerende særligt kritiske overfor? 

• Hvordan vurderer underviserne disse resultater?¹ 

• Hvilke opfølgningstiltag giver evalueringen anledning til? (Herunder vurdering af 
evalueringen i forhold til den fastsatte grænseværdi)² 
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I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 
læringsudbytte i følgende: - Organisation  og ledelse 

 
 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 
læringsudbytte i følgende: - Farmakologi 

 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 
læringsudbytte i følgende: - Videnskabsteori og forsningsmetode 

 
 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 
læringsudbytte i følgende: - Filosofi og etik 
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I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 
læringsudbytte i følgende: - Sygdomslære 

 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 
læringsudbytte i følgende: - Sygepleje - psykiatri 

 
 

 
Notat:  
Der må siges være ret forskelligartede tilbagemeldinger over hele linjen i forhold til anvendte 
undervisningsformer. I ledelse og organisation, så svarer 50 enten meget høj eller høj grad. 40 % svarer i 
nogen grad, og 10 % svarer ved ikke. I farmakologi er der 40 % der svarer meget høj eller høj grad, hele 
30 % svarer ”i nogen grad og de resterende 20 % svarer ”ved ikke”. I de kvalitative svar kan det ses at der 
opleves begrænset udbytte af casearbejde, især den del der består i at de studerende fremlægger for 
hinanden opleves at der ikke er ret meget læring i for nogen studerende. Ift. dette arbejdes der på at 
lægge en undervisningsdag med farmaceut ind i forhold til grundlæggende psykofarmakologi, for at give 
de studerende et bedre grundlag at gå ud fra i arbejdet med cases, da underviser mener denne form er 
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hensigtsmæssig i forhold til grundlæggende forståelse af psykiatrien som speciale. I casearbejdet 
kombineres sygdomslære, farmakologi og sygepleje. I sygdomslære, svarer 50 % høj eller meget høj grad 
og 40 % i nogen grad. Resterende 10 % svarer ”ved ikke”. Der arbejdes på at udvikle mere didaktisk 
gennemtænkt undervisning i sygdomslære, hvor de studerende i højere grad føler sig involveret i 
undervisningen. I psykiatrisk sygepleje vurderer 70 % høj eller meget høj grad og 20 % henholdsvis enten 
nogen grad eller mindre grad, og igen 10 % ved ikke. Ift. etikken vurderes undervisningsformen af 60 %  
som i meget høj eller høj grad understøttende ift. læring 30 % vurderer den som nogen grad eller mindre 
grad og 10 % som ved ikke. 

 
 

 
5. Følgende spørgsmål er stillet til afdækning af studiemiljø på holdet samt 

uddannelsesinstitutionen: 
 

• Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? 
  

• Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? 
 

• Hvordan vurderer du indholdet af de sociale arrangementer på uddannelsen? 
 

• Hvordan vurderer du institutionens it-faciliteter, tekniske udstyr samt bibliotek? 
 

• Hvordan vurderer du it-supporten de nedenstående steder? 
 
Det samlede notat skal beskrive hvordan de studerende samlet set har evalueret det sociale 
studiemiljø på holdet. Derfor skal der i notatet svares på følgende ud fra både kvantitative og 
kvalitative data: 
 

• Hvad vurderer de studerende særligt positivt?  

• Hvad er de studerende særligt kritiske overfor? 

• Hvordan vurderer underviserne disse resultater?¹ 

• Hvilke opfølgningstiltag giver evalueringen anledning til? (Herunder vurdering af 
evalueringen i forhold til den fastsatte grænseværdi)² 

 

Hvordan vurderer du det sociale og fællesskabsfølelsen på holdet? 
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Hvordan vurderer du dit eget bidrag til det sociale og fællesskabsfølelsen på holdet? 

 
 

Hvordan vurderer du indholdet af de sociale arrangementer på uddannelsen? 

 

Hvordan vurderer du Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rammer ift. - At være 
studerende 

 
 

Hvordan vurderer du Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rammer ift. - 
Imødekommenhed 

 
 

Hvordan vurderer du Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rammer ift. - 
Undervisernes tilgængelighed 
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Hvordan vurderer du Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rammer ift. - It-faciliteter 

 

Hvordan vurderer du Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rammer ift. - Tekniske 
udstyr 

 
 

Hvordan vurderer du Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rammer ift. - Bibliotek og 
databaser 

 
 

 
Notat: 
Der er generelt relativt positive evalueringer i forhold til det sociale fællesskab på holdet og på skolen. 
Også eget bidrag til fællesskabsfølelsen på holdet vurderes generelt positivt. Det samme gælder for 
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undervisernes imødekommenhed og tilgængelighed. Ift. it faciliteter og teknisk udstyr bliver det vurderet 
meget forskelligt, helt fra nogen der mener det er meget tilfredsstillende til nogen der ikke er tilfreds. 
Dette hold besvarer evalueringen ud fra Bornholms sundheds og sygeplejeskoles gamle adresse, og nu er 
vi flyttet på CB, der også har medført diverse nyt udstyr, herunder bedre muligheder for print til de 
studerende, så forhåbningen er at det vil blive evalueret generelt mere positivt ift. IT og teknologi i de 
kommende evalueringer.  

 

 

 
6. Følgende spørgsmål er stillet til afdækning af relevansen af forløbets indhold i forhold til 

professionsområderne: 
 

• Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: ”Der er sammenhæng mellem den teoretiske og 
den kliniske undervisning”  
 

 

• Hvordan vurderer du samlet set modulets/semesterets undervisningsforløb i forhold til 
modulets/semestrets læringsudbytte?  
 

Det samlede notat skal beskrive hvordan de studerende samlet set har evalueret relevansen af 
forløbets indhold (modulets - semestrets indhold) i forhold til professionsområderne (kliniks 
undervisning/ professionens praksis). Derfor skal der i notatet svares på følgende ud fra både 
kvantitative og kvalitative data: 

 

• Hvad vurderer de studerende særligt positivt?  

• Hvad er de studerende særligt kritiske overfor? 

• Hvordan vurderer underviserne disse resultater?¹ 

• Hvilke opfølgningstiltag giver evalueringen anledning til? (Herunder vurdering af 
evalueringen i forhold til den fastsatte grænseværdi)² 

 

Hvor enig / uenig er du i følgende udsagn: "Der er sammenhæng mellem den teoretiske 
og kliniske undervisning" ? 
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Hvordan vurderer du samlet set semestrets undervisningsforløb ift. semestrets samlede 
læringsudbytter? 

 
 
 
 
Notat: 
Sammenhængen mellem teoretisk og klinisk undervisning bliver evalueret med 90 % der er meget enige 
eller enige i at der er sammenhæng og 10 % der svarer ”hverken eller” 
Det samlede læringsudbyttet vurderes blandt 20 % som meget tilfredsstillende, 70 % som 
tilfredsstillende og 10 % som hverken eller. 
 
En studerende beskriver forløbet med de forudsætningsgivende studieaktiviteter, og opponance som 
særlig positivt og lærerigt, selvom de har været krævende. En studerende skriver at der er god 
sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og de deltemaer der har været. Generelt beskrives 
læringen i klinikperioderne som rigtig god.  
 
Som kritikpunkter kan nævnes at der opleves en forskel imellem hvordan opponancen bliver gennemført 
i henholdsvis psykiatrien og primær. Der opfordres til at man ensretter måden at gøre det på, så begge 
kontekster kan opleves som positive og lærerige situationer ift. opponance.  
Derudover skrives der at der er meget (for meget) skriftlighed/fokus på de forudsætningsgivende 
studieaktiviteter i klinikperioderne.  
 

 
 

 

7. Opfølgning i forhold til andre fokusområder? 
 

 


