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Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan f.g. kurstillfälle
Vi har fortsatt arbetet med att försöka tydliggöra och påminna studenterna om lärandemålen.
Implementering av digital undervisning blev vi på grund av covid-19 tvungna att starta upp från en
dag till en annan och det har gått över all förväntan, både föreläsningar, seminarier, torrlabbar och
gruppövningar samt demonstrationer. På grund av övergången till digital undervisning har vi även
samarbetet mera än tidigare mellan sjukhusen, och vi har samlat på oss flera bra idéer att ta med in i
nästa termin.

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Kursens styrkor:

Vi har hög lärartäthet och undervisningen erbjuder stor variation av lärandeaktiviteter. Vi har
hög andel färdighetsträning där studenterna får öva på att använda sina teoretiska kunskaper
och omsätta till kliniska sammanhang. Bredden med såväl basvetenskap, lab-vetenskap och
klinik gör att möjligheterna till helhets- och begreppstänkande blir stora. Studenterna ger
höga betyg på övningar i anamnes och status (4,3) och vi har en jämn kvalitet på våra lärare
(4,7) och kursledning (4,7).
Kursens svagheter:
Vårens studenter fick på grund av covid-19 tyvärr inte gjort patientmöten på sjukhusen, något som
är en central del av moment 2. Vi är många inblandade institutioner och lärare uppdelade på de fyra
sjukhusen. I vår var det många lärare på kursen som blev omplacerade och tvungna att gå in i kliniskt
arbete vilket begränsade våra lärarresurser. Studenterna tyckte ändå att de tillägnar sig värde-

fulla kunskaper och färdigheter (snitt 4,6) och uppskattar kursen.

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förändringar
Som led i att vi snart ska implementera nytt läkarprogram har vi infört digitalisering av föreläsningar och att göra flera sjukhusgemensamma utbildningar än vi gör i dag för att spara
både tid och resurser. Denna termin har varit väldigt speciell eftersom studenterna inte har
fått sina patientmöten och statusövningar på sjukhusen pga covid-19. Vi har ändå lyckats lösa
detta på ett bra sätt där vi har använt virtuella patienter och studenterna har fått öva på journalskrivning. Med hjälp av inspelade statusfilmer har studenterna fått öva i hemmet på praktiska status-moment under handledning via zoom.

Aktivitetsplan för kursutveckling
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1 Tydliggöra lärandemålen
2 Fortsätta utveckla digital undervisning
3 Planera införande av gemensamma utbildningsmoment för de fyra sjukhusen

Ansvarig
Momentansvariga
Delmomentansvariga
Studierektorer på
DSM2.2
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HT20
HT20
HT20
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