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Opfølgning på evaluering – det samlede notat til Portalen 
 

Semester: 4 BSE17 

Dato for evaluering: 31-07-2019 

Semesteransvarlig: Martin Tengberg 

Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 4/10 = Svarsprocent 40 % 

Hvis svarprocenten på de elektroniske spørgeskemaer på et hold er under 25 % iværksættes tiltag med 

henblik på at forøge svarprocenten ved næste evaluering.  

 

 
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)? 

 
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: 
 

• 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 

   

I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive 

delområder og semestrets læringsmål? - Sygepleje, klinisk lederskab og ulighed i sundhed 
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I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive 

delområder og semestrets læringsmål? - Sygepleje, klinisk lederskab og teknologi 

 

I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive 

delområder og semestrets læringsmål? - Sygepleje, klinisk lederskab og kvalitet i 

sundhedsvæsnet 

 

I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive 

delområder og semestrets læringsmål? - Sygdomslære psykiatri 
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I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive 

delområder og semestrets læringsmål? - Farmakologi 

 

I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive 

delområder og semestrets læringsmål? - Tværprofessionelt forløb 

 

I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i den klinisk 

forberedende undervisning og semesterets læringsmål 
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I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem indholdet i den klinisk 

bearbejdende undervisning semestrets læringsmål?  

 

 

¹ Modul/semesteransvarlige samler evalueringsdata, vurderer og forbereder et internt notat, der drøftes i 

undervisergruppen og med uddannelsesleder jf. årshjulet for evaluering. 

² Det endelige notat inkl. opfølgningstiltag udarbejdes og offentliggøres jf. årshjul for evaluering. 

Notat: Det noteres at det er en meget lille gruppe der har besvaret evalueringen. Kun 4 ud af et i forvejen 

lille hold på 10 studerende, således en svarsprocent på 40 %. Der noteres også at der på hvert enkelt 

spørgsmål er en besvarelse med ”ved ikke”. 

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, er der denne 

gang meget stor spredning i besvarelserne. Ift. sygepleje klinisk lederskab og ulighed i sundhed vurderer 50 

% af de studerende meget høj eller høj grad af sammenhæng mellem undervisningen og semesterets 

læringsmål. 25 % har vurderet det som værende mindre grad af sammenhæng og 25 % ved ikke. Ift. 

sygepleje, klinisk lederskab og kvalitet vurderer 75 % at der er meget høj eller høj grad af sammenhæng, og 

25 % ved ikke. I sygepleje, klinisk lederskab og teknologi er vurderingen noget lavere idet, de 75 % er fordelt 

på høj grad, nogen grad og mindre grad, og igen 25 % ved ikke.  

I sygdomslære psykiatri og farmakologi vurderer 25 % at der var høj grad af sammenhæng mellem 

læringsmål og undervisning og 50 % at der var mindre grad af sammenhæng og igen 25 % ved ikke. 

Underviser har taget udgangspunkt i de læringsudbytter der er og de diagnoser der er nævnt i 

semesterbeskrivelsen, der overvejes andre didaktiske tilgange ift. formidling af stoffet. Ift. farmakologi, så 

var undervisningen fordelt på ekstern underviser, og et mindre forløb med casearbejde i grupper med 

afsluttende peerundervisning/fremlæggelse. I de kvalitative besvarelser, skal der dog noteres, at én 

studerende giver udtryk for at det var spændende med patienteksempler fra praksis og videoeksempler der 

illustrerer personer med de forskellige diagnoser.  

Tværprofessionelt forløb vurderes igen meget spredt, hvor 25 % mener der var meget høj grad af 

sammenhæng, 25 % i nogen grad, 25 % slet ikke og 25 % ved ikke. I de kvalitative besvarelser er der dog 

enkelte der udtaler sig positivt om forløbet og samarbejdet med sosu-eleverne.  

Klinisk forberedende og klinisk bearbejdende vurderes også have lavt sammenhæng mellem 

læringsudbytter og indhold. Det noteres, at de studerende som oftest har bearbejdet sine oplevelser i 
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klinikken til sidste studiesamtale, hvilket kan være grunden til at de oplever det lidt som en gentagelse, der 

ikke giver ret meget ekstra, med den klinisk bearbejdende undervisning.  

Semester 4 vil afvikles yderligere én gang i denne form, og derefter bliver semesteret markant anderledes 

med helt ny semesterbeskrivelse og struktur på semesteret  

 
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 tilstrækkelig feedback fra modulets 
undervisere i følgende fag/temaer/studieaktiviteter" (de fag/temaer/studieaktiviteter der 
fremgår af modul/semesterbeskrivelsen)? 

   
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 

 

Hvor enig / uenig er du i følgende udsagn: " Jeg fik i den 1. forudsætningsgivende 

studieaktivitet feedback fra teoretisk underviser / medstuderende, der var anerkendende 

ift. min aktivitet og deltagelse samt brugbar ift. mine læringsmuligheder fremadrettet" i 

følgende: 

 

Notat: 50 % af de studerende er overvejende enige, 25 % hverken eller og 25 % ved ikke.  Feedback er ret 

meget i fokus på semester 4, hvor de både laver opponance og feedback på 3 forskellige fsa i løbet af 

semesteret. Det gør at de i hvert fald får øvet, det at give feedback og opponance på hinandens produkter, 

men det kan også være med til at skabe en del frustration da det af nogen som forstyrrende, og at det 



Sept.2019 BHSund 

 

6 
 

kommer til at fylde for meget, især i fsa i klinikforløbene. I de kvalitative svar så opfordres det til at kulturen 

omkring feedback og opponance ændres, da vedkommendes oplevelse var at omkring 2/3 af holdet ikke 

forbereder sig på at give feedback.  

 

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

 

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

 

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

 

Hvordan vurderer du din egen studieaktivitet ift. nedenstående: - Tværprofessionelt forløb 

 

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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Hvilke pædagogiske studiemetoder / redskaber har været anvendelige ift. din læring? (sæt 

gerne flere krydser) 

 

Notat: Det noteres at de studerende vurderer deres arbejdsindsats meget forskelligt. Dels indbyrdes og 

dels i forhold til de enkelte fag. F.eks. så vurderer 75 % af de studerende deres indsats ift. Sygdomslære 

/sygepleje psykatri, farmakologi og filosofi og etik og tværprofessionelt forløb som værende meget 

tilfredsstillende, imens de i semesterets hovedtema organisation og ledelse, så siger 75 % tilfredsstillende 

og 25 % hverken eller. En enkelt studerende skriver i de kvalitative svar at det først er når hun kommer ud i 

klinikken som det går op for hende hvad klinisk lederskab er for noget, hvilket kan undre, da det er 

semesterets hovedtema.  

På spørgsmålet om den studerendes samlede arbejdsindsats ift. K1, K2, K3 og K4, så noteres der at 

halvdelen af holdet vurderer deres arbejdsindsats som under 15 timer om ugen, hvilket må siges være 

meget lidt. Muligvis er det fordi disse studerende har forstået spørgsmålet som hvor mange timer de 

bruger på hjemarbejde, ud over undervisning etc.  
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I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 

læringsudbytte i følgende: - Farmakologi 

 

 
 

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: - Filosofi og etik 

 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 

læringsudbytte i følgende: - Sygdomslære/Sygepleje - psykiatri 

 



Sept.2019 BHSund 

 

12 
 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 

læringsudbytte i følgende: - Klinisk forberedende undervisning 

 

I hvilken grad har de anvendte undervisningsformer / formidlingen understøttet dit 

læringsudbytte i følgende: - Klinisk bearbejdende undervising 

 

Notat: I forhold til valgte undervisningsformer, så kan det især noteres at organisation og ledelse, vurderer 
75% af de studerende som at undervisningsformen ” i nogen grad” understøtter læringsudbyttet, selvom 
det jo er et  stort fokus på semester 4. Muligvis er grunden at overskriften ”organisation og ledelse”, kun 
fremtræder på nogle få undervisningsseancer, men jo også er inkluderet i alle de tre deltemaer klinisk 
lederskab og ulighed, klinisk lederskab og kvalitet og klinisk lederskab og teknologi. I farmakologi vurderer 
25 % undervisningen som i høj grad understøttende for læringsudbyttet, og 50 % i nogen grad. I filosofi 25 
% meget høj grad og 50 % i nogen grad. Sygdomslære og sygepleje psykiatri vurderes med 25 % på hver af 
meget høj, høj og nogen grad af at formidlingen understøtter læringsudbyttet.  
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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? 

 

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

 

Oplever du at tutoreren er synlige, tilgængelige og aktive? 

 

Notat: 100 % af de studerende vurderer at den sociale fællesskabsfølelse på holdet er dårlig, hvilket er 

værd at bemærke og meget beklageligt. Der har været fokus på trivslen på holdet… 

Ift. eget bidrag til fællesskabsfølelsen på holdet så vurderer halvdelen af holdet at de hverken bidrager 

positivt eller negativt, 25 % at deres bidrag til fællesskabet er godt og 25 % at deres bidrag er dårligt. 75 % 

vurderer at rammerne på BHSUND er enten meget gode eller gode at være studerende i og 25 % vurderer 

rammerne som dårlige.  

Indholdet i sociale arrangementer vurderes af 75 % som hverken dårlige eller gode og 25 % mener at de er 
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utilfredsstillende. BHSUNDS rammer ift. imødekommethed vurderes som  meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende af 50 % og 50 % hverken eller.  

Underviseres tilgængelighed vurderes generelt som god. IT faciliteter som tilfredsstillende. Bibliotek og 

databaser vurderes som meget tilfredsstillende af 75 % og tilfredsstillende af 25 %  
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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” (spørgsmål op de moduler/semestre med klinikperiode). 
 

• Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: ”Der er sammenhæng mellem hele uddannelsen 
(både den kliniske og teoretiske del) og professionens praksis” (spørgsmål til modul 14 samt 
7. semester). 

 

• 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 

 

 

Hvordan blev du modtaget (i psykiatrien)? 
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I hvilken grad var din kliniske vejleder forberedt ift. dit læringsudbytte for den kliniske 

undervisning i psykiatrien?  

 

I hvilken grad har studieaktivitetsmodellen bidraget til at give dig et overblik over de 

forskellige studieaktivitetsformer i den kliniske undervisning i psykiatrien? 

 

I hvilken grad vurderer du at semestrets spændingsfelter bliver synlige / er aktuelle i 

psykiatrien? 
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Hvordan vurderer du den feedback du fik ift. anerkendelse af din aktivitet og deltagelse 

samt læringsmuligheder fremadrettet? 

 

Hvordan blev du modtaget (i primær)? 

 

I hvilken grad var din kliniske vejlder forberedt ift. dine læringsudbytter for den kliniske 

undervisning i primær sundhedstjeneste? 
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I hvilken grad har studieaktivitetsmodellen bidraget til at give dig et overblik over de 

forskellige studieaktivitetsformer i den kliniske undervisning i primær sundhedstjeneste? 

 

I hvilken grad vurderer du at semestrets spændningsfelter bliver synlige / er aktuelle i 

primær sundhedstjeneste? 

 

Hvordan vurderer du den feedback du fik ift. anerkendelse af din aktivitet og deltagelse 

samt læringsmuligheder fremadrettet? 
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Hvor enig / uenig er du i følgende udsagn: "Der er sammenhæng mellem den teoretiske og 

kliniske undervisning" ? 

 

Hvordan vurderer du samlet set semestrets undervisningsforløb ift. semestrets samlede 

læringsudbytter? 

 

Notat: Det noteres at de studerende blev godt taget imod af vejledere der har sat sig ind i semesterets 

læringsudbytter både i psykiatri og primær. (vurderes en smule højere i psykiatrien). Der er stor enighed 

om at studieaktivitetsmodellen ikke har været hjælpsom ift. at skabe overblik i de kliniske perioder, nok 

mest fordi den ikke bliver brugt aktivt i klinikforløbet, men at studieaktiviteterne i høj grad er det der giver 

strukturen for klinikperioderne. De fleste mener også at spændingsfelterne /deltemaerne bliver synlige i 

begge klinikperioder (der noteres at vi skal ændre ordlyden i evalueringen til næste gang gra 

spændingsfelter til ”de tre deltemaer”. 

Der bliver efterspurgt mere undervisning der er specifikt møntet ift. primær, f.eks. sårbehandling. Det 

kunne være meget relevant i den kliniske periode i primær, men ligger ikke helt i tråd med 

læringsudbytterne for semester 4 i den form som de foreligger lige nu.  

I de kvalitative besvarelser blev det givet udtryk for at der er for mange FSA, og at de tager for meget fokus, 

hvilket har været en generel anke ift. semester 4 i dets nuværende form. Det er en del af de didaktiske 

overvejelser fra den gang semester 4 blev lavet, men vil blive lavet om i det nye semester 4, der kommer i 

foråret 2020.  

  



Sept.2019 BHSund 

 

22 
 

 

 
 

 

7. Opfølgning i forhold til andre fokusområder? 
 

 
Notat: Ift. studiecaféer så foreslås der at lave flere praktiske workshops, f.eks. ift. KAD anlæggelse og andre 
instrumentelle færdigheder, samt studiecafé om ”de forskellige teoretikere og deres teorier, samt 
opbygning af skriftlig opgave. 
 Ift. det sidste forslag, så vil der være studiecenteraktiviteter ift. dette tema i samarbejde med KP fra 
efteråret 2019.  


