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Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
1. P.g.a. olyckliga omständigheter blev planeringen av vårens kurs kraftigt försenad.
Detta ledde till att en del av de förändringar som planerats genomföras inte hanns
med. Osäkerheten kring pandemi-restriktioner och aktuell tillgång till kliniska inslag
har inneburit att VFU inte kunnat genomföras under den aktuella kursperioden. Uppdatering och förbättring av kursinfo gjordes löpande under kursens gång.
2. Fallbeskrivningar integrerades med föreläsningar i denna kurs
3. Mer utförlig information om examination i samband med kursstarten, denna info uppdaterade också och förtydligades under kursens gång.
4. Flera av föreläsningarna lades upp som filmer för att underlätta inlärning hos de som
inte hade möjlighet att delta i undervisningen eller som var i behov av repetition.

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Generellt var deltagarna mycket positiva till kursens innehåll och de flesta angav att de utvecklat värdefulla kunskaper i hög- eller mycket hög grad. Deltagarna rapporterade också att kursen gav hög
grad av stimulans till ett vetenskapligt förhållningssätt, att lärarna varit tillmötesgående och engagerade och att det var rimligt satta krav på att söka information och arbeta med andra studenter.
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Kursledningen noterade att antal kursdeltagare som deltog i föreläsningarna var relativt få. Någon
fick också avbryta kursen på grund av inställt utlandsutbyte, vilket medförde osäkerhet kring kursens
genomförande. Vårt multidisciplinära område har allt att vinna på att undervisas där det finns gott
om utrymme för samtal. Inläsning via slides kan tyvärr aldrig kompensera för det. Men kanske har de
uppladdade inspelade föreläsningarna förbättrat möjligheten.
De synpunkter som deltagarna framfört har noterats för att tillsammans leda till konkreta förbättringar inför nästa kurs.
Kursens styrkor:
Bra föreläsningar och engagerade lärare. Särskilt bra med att spräcka "myter".
Vissa intressanta föreläsningar. Kul att man blandar biologi med epidemiologi med klinik (ex hur man
ska ta sexualanamnes)
Engagerade föreläsare.
Nära lärarkontakt, vissa ämnen är diskussionsfrågor, vilket gör detta extra viktigt.
Kursens svagheter:
Bättre info på Canvas samt tydlighet kring upplägg, obligatorier och examination.
Kanske haft något seminarium med fall som klassen kan diskutera kring istället för en tenta.
PDF-slides av alla föreläsare.
Lägga upp slides på förhand.

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förändringar
Aktivitetsplan för kursutveckling
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1 Tydligare presentation vid kursstart
• Lärandemål, obligatorier
• Examinationsformer
2 Moment fallseminarium
3 Instruera föreläsare att understryka det viktigaste från föreläsningen och göra övningsquiz
4 Undersöka möjlighet att förtydliga röd tråd genom kursen
5 Lägga upp slides el kurslitteratur på förhand
6 Betona vikten av kursutvärderingen

Ansvarig
Mats

Tidsplan
Klart maj 2022

Mats
Mats

Klart maj 2022
Klart sept 2022

Mats

Klart maj 2022

Mats
Mats

Klart sept 2022
Under kurs i höst
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