Kursanalys för läkarprogrammet på KI
Studentvalda kurser
1.1 Kurskod
2LK151

1.2 Kurstitel
Fördjupningskurs i ryggkirurgi

1.4 Termin (vt/ht‐år)
VT‐2020

1.5 Tidsperiod
200525‐200605

1.3 Högskolepoäng
3,0

1.6 Kursansvarig
Anna‐Lena Robinson

1.7 Examinator (om annan än kursansvarig)

1.8 Momentansvariga lärare

1.9 Kursadministratör (namn och e‐postadress)
Evelina Svensson, evelina.svensson@ki.se

1.10 Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

1.11 Antal registrerade studenter
6

1.12 Antal avbrott/uppehåll
0

1.14 Strategi för gräns för godkänd på skriftlig tentamen
60%
1.16 Svarsfrekvens kursvärdering
100 procent

1.13 Antal godkända på hel kurs
6

1.15 Antal godkända på skriftlig tentamen
6

1.17 Metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Fortlöpande feedback från studenter ang placering

Observera att kursanalysen ska publiceras på kurswebben tillsammans med resul‐
taten av kursvärderingen.
1.18 Kursanalysen och kursvärderingen har publicerats på kurswebben följande datum: 2020‐06‐16
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2. Kortfattad sammanfattning av genomförda förbättringar sedan föregående kurs‐
tillfälle
Nystart på kursen. Kursen har inte varit aktiv på flera år.

3. Kortfattad sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Studenterna tyckte att kursen gav relevant kunskap inom ryggkirurgi. De upplevde att de fick för lite
VFU, merparten av studenterna förstod att detta var beroende av Coronapandemin. De upplevde att
de kommer att kunna tillämpa sina ökade kunskaper i sitt framtida arbete som läkare. Covid‐19 har
inte haft en stor påverkan på studenterna och Zoom‐seminarierna har fungerat bra. Merparten av
studenterna kan rekommendera kursen i mycket hög grad.

4. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
4.1 Kursens styrkor:
Liten grupp studenter, vilket gör att kursen blir mer personlig och studenten har stora möjligheter
att utveckla sina kunskaper inom ryggkirurgi i en intim läromiljö. Studenten känner sig välkommen
och väl omhändertagen. Studenten har stor möjlighet att få feedback på sina prestationer.
4.2 Kursens svagheter:
Liten klinik, svårt att tillfredsställa studentens behov av klinisk vardag, ssk under Coronapandemin.
Sårbar organisation, som inte kan ge optimal undervisning under kristider.
Svårt till självständigt arbete, med stöd från handledare på kliniken.
4.3 Studenternas måluppfyllelse i samband med summativa examinationer:
Mål uppfyllda vad gäller att utvärdera information kring ryggpatienter, sammanväga och bedöma
denna för att ställa rätt diagnos, reflektera över differentaldiagnoser samt analysera tänkbara
behandlingsalternativ.
4.4 Kursansvarigs reflektion över kursen som fördjupning inom ett temaområde:
Det är ett litet bra avgränsat temaområde, där studenten har möjlighet att få en större förståelse för
ryggproblematik och ryggkirurgi.

5. Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringsområden
Studenterna är nöjda med föreläsning, tid på kliniken, men de önskar sig mer av allt. Mer tid på
klinik, fler patientfall och seminarier, mer inläsningsmaterial. Vi ska se över vår bok Ryggen, om den
kan vara lämplig som frivillig läsning, samt ha fler seminarieuppgifter. Vi lägger till ryggens anatomi i
föreläsningen.

6. Aktivitetsplan för kursutveckling
Förbättringsområde: Mer inläsningsmaterial, patientfall
Förväntat resultat: Finna fler artiklar och patientfall
Aktivitet
Ansvarig
1 Sök lämpliga artiklar
A Robinson
2 Se över frivillig kurslitteratur (Ryggen)
A Robinson
3 Se målen med kursen
A Robinson

Tidsplan
6v
4v
4v
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