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1.11 Antal registrerade studenter
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1.12 Antal avbrott/uppehåll

Klicka här för att ange
text.

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

1.13 Antal godkända på hel kurs
16

1.15 Antal godkända på skriftlig tentamen

Klicka här för att ange text.

1.17 Metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Muntlig kursvärdering avslutningsdagen

Observera att kursanalysen ska publiceras på kurswebben tillsammans med resultaten av kursvärderingen.
1.18 Kursanalysen och kursvärderingen har publicerats på kurswebben följande datum: Görs under v.22

2. Kortfattad sammanfattning av genomförda förbättringar sedan föregående kurstillfälle
•
•
•

•
•
•

Samtliga övnings-quiz på teorimodul 1-6 är justerade och uppdaterade
”Stora Quizet” är justerat/uppdaterat
Uppgift - Livsuppehållande behandling är utvidgad till inläsning, eget skriftligt förberedelsearbete och fallseminarium i grupp.
Uppgift Onkologi och onkologisk behandling – utökat material för inläsning och fördjupning
samt nya och modifierade frågeställningar att arbeta med i grupp
Bokreflektion – uppgiften utökad med egen skriftlig reflektion utöver gruppdiskussion
Patientfallen i Socrative är uppdaterade
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3. Kortfattad sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Samtliga studenter svarade på KI Survey varefter muntlig kursvärdering också gjordes. Under denna
gavs återigen tydlig positiv feedback kring strukturen i Canvas, den positiva stämningen, kursledningens arbete och upplägget med blended learning.
Studenterna har i mycket hög grad utvecklat värdefulla kunskaper och anser att kursen ger en fördjupning på avancerad nivå samt har en tydlig röd tråd. Studenterna är nöjda med återkopplingen,
upplever en rimlig arbetsinsats, att kursen har relevanta examinationer och att lärarna varit tillmötesgående under kursen. Samtalsträningen var särskilt uppskattad.
Såsom vid tidigare kurser ligger de största utmaningarna inom VFU (studenterna är fördelade på åtta
kliniska enheter i länet) där det stundvis inom ASIH inte ges möjlighet till självständigt arbete och
deltagandet i relevanta arbetsuppgifter skulle kunna öka. VFU bedöms dock vara relevant i förhållande till kursens lärandemål.
Studenterna ger kursen ett samlat intryck på 5,0 (medelvärde).

4. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
4.1 Kursens styrkor:
Ämnet uppfattas som angeläget och kursen ger ett nytt perspektiv på läkaryrket och professionen
som många studenter tar med sig ut i arbetslivet. Vi använder modern pedagogik och blandar olika
lärandeaktiviteter samt använder olika digitala verktyg vilket uppskattas. Vi har en engagerad kursledning som är lyhörd för studenternas behov och samtliga lärare har en hög pedagogisk förmåga.
4.2 Kursens svagheter:
Precis som tidigare kursomgångar har kommenterat är det ibland svårt att hitta tillräckligt med arbetsuppgifter för studenterna i ASIH, särskilt om inte studenten tar egna initiativ. Det kan vara en
utmaning att hitta en balans mellan självständigt arbete och auskultation på VFU.
4.3 Studenternas måluppfyllelse i samband med summativa examinationer:
Samtliga studenter har uppfyllt målen vid den summativa examinationen och visat god progression
avseende förmågan att hålla svåra samtal med patienter/närstående.

5. Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringsområden
Kursen är mycket uppskattad och välfungerande, justeringar som gjordes till denna kursomgång har
fallit väl ut. Vi blandar teoretiska moment på plats och på distans och har hittat en balans som uppskattas av studenterna.
Kursen har funnits sedan 2010 och kommer förhoppningsvis att kunna ges t o m Vt-26 när sista omgången av det gamla läkarprogrammet går termin 11. Därefter kommer ämnesområdet finnas med
på den obligatoriska nya kursen i cancer och palliativ medicin på termin 10.
Vi fortsätter att göra små justeringar av befintlig kurs, se nedan, men bedömer baserat på studenternas återkoppling och våra egna erfarenheter att nuvarande upplägg ska fortsätta.

6. Aktivitetsplan för kursutveckling
Förbättringsområde:
Förväntat resultat:
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Aktivitet
1 Omstrukturering av seminariet om läkemedelsutsättning
2 Fortsätta slipa på onkologiundervisningen
3
4

Ansvarig
Franziska

Tidsplan
Ht-22

Franziska och Staffan

Ht-22
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