Kursutvärderingsmall

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Ifylld mall samt kursvärdering
skall skickas till programansvarig och programhandläggaren. Kursansvarig skall återkoppla
kursutvärderingen till studenterna.
Kurskod
3OP011

Kurstitel
Okulär farmakologi och undersökningsmetodik

Termin
HT20

Tidsperiod
1Sep-okt7

Kursansvarig
Petra Frehr Alstig

Examinator
Maria Nilsson

Övriga medverkande lärare
Johan Hedström, Elin Bergling, Marguerite
Tjernberg, Besarta Sahiti, Isabel Helander, Rune
Brautaset

Övriga medverkande lärare

Antal registrerade studenter
23

Högskolepoäng
7,5

Klicka här för att ange text.

Antal som inte fullföljt
kursen
22

Antal godkända efter ordinarie tillfälle
21

Slutsatser vid föregående kursutvärdering

Klipp in text från föregående kursutvärdering. Undervisande lärare och kursledning upplever
att studenterna genom de teoretiska examinationerna och sitt kliniska arbete visat på goda
kunskaper och att studenterna har uppnått kursmålen. Det omfattande arbetet med att
omarbeta och förnya kursens LMS-material har burit frukt. Studenterna upplever att det finns
en röd tråd i kursen, att det är möjligt att förbereda sig inför praktiska seminarier och skriftlig
examination samt att annan information är tillgänglig på ett överskådligt sätt. Inför
kommande kursomgång avser vi att se över möjligheterna att begränsa antalet handledare vid
praktisk examination för att lossgöra resurser till praktiska övningar. För att detta ska vara
möjligt behöver vi investera i ytterligare videosystem.
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Under våren utbröt en pandemi vilket har föranledde ett påtvingat förändringsarbete. Inför
årets kurstillfälle valde vi att planera för att all teoretisk undervisning skulle ske digitalt. För
att stödja den utökade distansbaserade undervisningen införde vi ett schema för digitala
självstudier. Detta i kombination med frivilliga korta zoom-träffar för att studenterna skulle
få möjlighet att fortlöpande ställa frågor och känna sig som en del av en grupp. En planerad
förändring från föregående år var att installera fler biomikroskop med videosystem
tidigarelägga praktiska prov på undersökningstekniker. Tillgången till fler videosystem har
möjliggjort för studenterna att lära av varandra och att få se en större mängd ögon. Genom att
låta studenterna arbeta i grupper om tre har bildvisningssystemen medfört att studenterna kan
handleda varandra. Övningarna blir därmed inte lika resurskrävande/känsliga. För att
underlätta övning utanför undervisningstid, så har alla studenter fått möjlighet att låna en
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90dptrlins. Nya demonstrationsfilmer i canvas har givit möjlighet till bättre förberedelse inför
praktisk övning.

Metod(er) för studentinflytande

Ange:
* hur studenterna getts möjlighet att vara med i beredning och beslut på kursnivå,
* hur studenterna getts möjlighet att ge återkoppling på kursen och hur detta ligger till grund
för analysen och förslagen nedan.
* svarsfrekvens (t.ex. avslutande enkät 70 % svarsfrekvens, postitlappar – förbättringsförslag
efter andra kursveckan 90 % svarsfrekvens, kursråd 85 % närvaro).
Vi har haft 1 kursträff under terminen då studenterna fått ge muntlig respons på upplägg och
innehåll. Närvaron vid detta tillfälle har varit närmare 100%. Studentgruppen är även
representerad av två studenter i programrådet.
Studenterna ges möjlighet att återkoppla på hela kursen efter genomförandet anonymt i
skriftlig form. Svarsfrekvensen på 45% är jämförbar med föregående år på 52% men lägre än
önskvärt. Kursledningen lägger kontinuerligt stor vikt vid att belysa tidigare studenters
inflytande och påverkan på genomförande och upplägg av kursen för att motivera studenterna
att återkoppla på upplägg och genomförande.
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Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Grafer och utvalda citat från kursenkät och eventuella andra instrument kan läggas som
bilaga om så önskas.
Kursledningens noterar att årets svarande graderar i linje med föregående års svarande med
ett genomsnitt på 4,3 (föregående år 4,4).
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Utdrag från fritextsvar ur enkäten:
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Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Reflektion över kursens styrkor, svagheter, möjligheter, begränsningar inom t.ex. följande
områden: * Hur har man under kursen utgått från studenternas förkunskaper, erfarenheter
och förutsättningar?
* På vilket sätt bidrar de arbetsmetoder (pedagogiska metoder) som använts under kursen till
att studenterna uppnår lärandemålen?
* Hur har man arbetat med ”den röda tråden” (Constructive Alignment) från lärandemål till
examinationsform och examinationsinnehåll?
* Hur säkerställer examinationer och bedömningskriterier att studenterna uppnår
lärandemålen för kursen?
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En av kursens styrkor utgörs av att både praktiska och teoretiska undervisningsmoment utgör
undervisningsformen. Case-seminarier samt teoretiska föreläsningar förbereder studenterna
inför det praktiska arbetet i kliniken när studenterna träffar patienterna. Studenterna
introduceras tidigt till de primära undersökningsmetoderna och uppnår snabbt en hög
kompetensnivå. Övningarna på de praktiska momenten är noggrant planerade och studenterna
får ta del av examinationskriterierna redan från start. Detta bidrar till att studenterna och de
kliniska handledarna har en gemensam och tydlig målbild.
Studenternas förkunskaper och erfarenheter är mycket varierande. Detta ses som en stark
tillgång och undervisningen syftar till att studenterna tar del av varandras förkunskaper och
erfarenheter. Möjligheten skapas genom att studenterna får samarbeta i par och att vi roterar
grupperna både på övning och i klinik.
Examinationsformerna är väl inarbetade och vi arbetar utifrån bedömningsmallar som såväl
handledare och studenter tar del av tidigt under kursen.
Formativ bedömning på sina praktiska färdigheter i form av ”generalrepetition” inför
examination har möjliggjort för varje student att få direkt feedback på vad som krävs för
denne att uppnå lärandemålen.
Den skriftliga examinationen utgår från väl beprövade och vetenskapligt förankrade kliniska
riktlinjer beskrivna i både lagtext och Kvalitetsnormen för optiker.

Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Se t.ex. rapporten Möjligheternas KI, Utredning och utbildningens kvalitet och
forskningsanknytning (UKF) och Strategi 2018: Färdplan för Karolinska Institutet 20142018.
Flertalet av föreläsare samt undervisande lärare är disputerade. Undervisningen baseras på
evidensbaserade vårdriktlinjer enligt Socialstyrelsens dokument samt de lagar och
förordningar som reglerar den legitimerade optikerns uppdrag. Publicerade studier inom
ögonmedicin diskuteras frekvent.
Samverkan med andra professioner utgörs främst av att en av de lärare som undervisar
kontinuerligt på utbildningen är ögonläkare och retinaspecialist. Samarbetet med sjukvården
är viktigt då det utgör den huvudsakliga remissinstansen vid upptäckt av sjukliga
förändringar.

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar

Av de förändringar som genomförts sedan föregående kursomgång så som tidigarelagd
praktisk examination, så har utfallet varit gott. Tidig introduktion av bedömningsmall samt
möjlighet till övning med hjälp av bildvisning har stöttat studenterna i deras lärande.
Tidigarelagd examination har inte resulterat i fler ”omprov” snarare motsatsen. Antalet
omprov i GAT har i år halverats mot föregående år och antal omprov i 90-lins ligger i linje
med föregående år. En demonstrationsfilm där vi tydligt visar upp metoden för hur man
använder en 90-dptrs lins likt den om GAT, i canvas skulle kanske kunna ge motsvarande
halvering av omprov till nästa år. Bedömningsmallen för 90-lins bör justeras med hänsyn
taget till att det praktiska provet tidigarelagts. Tiden som undersökningen får ta bör utökas
från 3-5 min. Det skulle inte medföra lägre krav på färdigheten att hantera en 90-lins med
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sänka kraven på extrem skicklighet och smidighet som är orimlig att förvänta sig med färre
övningstillfällen. Utfallet av att digitalisera undervisningen och anpassa undervisningen till
att vara mer distansbaserad har inneburit flera positiva aspekter som framkommer i
kursanalysen. Vi har därför på förslag att bibehålla de förändringar som gjorts och inte
inneburit en försämrad kvalitet i undervisningen.
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga

Från studentrepresentant, programnämnd, utbildningsnämnd eller motsvarande.
Kursansvarig fyller i detta efter att denna rapport delgetts och diskuterats inom programmet.
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna

Ange:
* Vilka forum som kursutvärderingen diskuterats i (exv. programråd,
programnämnd/utbildningsnämnd där studentrepresentanter finns närvarande etc.)
* Hur kursutvärderingen har återkopplats till studenterna (exv. kurswebben, kursråd etc.).
Strukturen för återkoppling är som följer. De kursträffar som erbjuds under
utbildningsprogrammet skapar tillfälle både för muntlig fortlöpande utvärdering under
pågående kurs, samt genomgång av kursutvärdering efter avslutad kurs. Utöver det får
studenterna tillgång till sammanställd websurvey enkät. Kursutvärderingsmallen presenteras
och fastställs i programrådet där studentgruppen är representerad av två medstudenter.
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