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Kursfakta    
Kursens namn: Gynekologisk hälsa och ohälsa, våren 2020 Kurskod SBMP22 

 
Hemsida: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=2568  

Kursansvarig: Maria Ekstrand Ragnar Antal poäng 4,5 hp 

Antal studenter 27 Startdatum: 2020-04-13  Slutdatum: 2020-05-03 

Antal studenter som… 
 
...klarat ordinarie examination:              Examinationsformer:                            …svarat på kursvärderingen: 
Provmoment 2001: 26 
Provmoment 2002: 26 
Provmoment 2003: 26 
 
 

2001: Individuell skriftlig 
inlämningsuppgift.  
2002: Individuell skriftlig 
inlämningsuppgift med kollegial 
granskning.  
2003: Muntlig framställning parvis 
eller i grupper om tre med 
individuell bedömning. 
 
  

 15 av 27 (55 %) 
(en student var omregistrerad från 
tidigare termin på annan kurskod 
(SBMR12) men följde kursen 
VT20. 

Utvärdering  
Beskrivning av kursens uppläggning:  
Kursen ”Gynekologisk hälsa och ohälsa” ingår som en obligatorisk kurs i Barnmorskeprogrammet, 90 
hp, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen innehåller  ämnen inom gynekologin och täcker ett 
brett spektrum av hormonella rubbningar, blödningsrubbningar, amenorré, dysmenorré, PMS, Infertilitet 
och IVF, klimakteriet, den postmenopausala kvinnans hälsa och sexualitet, inkontinens, prolaps, 
benigna och maligna tumörer samt gynekologisk onkologi och omvårdnad. Olika arbetsformer används 
med tyngdpunkt på individuella fördjupningsuppgifter och granskning av medstudenters arbeten. 
Exempel på moment som ingår i kursen är:  individuellt arbete, grupparbete, kollegial granskning, 
seminarier och föreläsningar. 

  

Kursledningens sammanfattande analys:  
Kursutvärderingen är överlag mycket positiv. Studenterna påpekar att även om all planerad undervisning på 
kort tid fick göras om till digitaliserad form pga Covid-19 så fungerade det hela över förväntan, både med zoom 
och med grupparbeten på distans. Studenterna visar i utvärderingen och i fritext att de har känt sig engagerade i 
kursen som upplevdes viktig, intressant och relevant. De framhåller att föreläsningarna var av god kvalité, dock 
möjligen lite för detaljerade i något hänseende.  
Flera anger att arbetsbördan kändes väl tung vilket bidrog till stress och att inlämningsuppgifterna kunde vara 
mindre omfattande.   
Flera påpekar att upplägget på kursen med individuella fördjupningsarbeten, kollegial granskning och 
grupparbete främjade djupinlärning. 
  
 


