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Curriculum Council

Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle:
Ny kurs.

Kursens genomförande och resultat Kortfattad sammanfattning av studenternas svar i kursvärderingen/-enkäten:

Utvecklat kunskaper och färdigheter: Delvis; 12,5% Hög grad 37,5% I mycket hög grad 50,0%.
Studenters svar:
Det här sker i skolkliniken, vissa andra uppgifter skrivs hemma men är baserade på vad du gjort på
kliniken. Är väldigt tacksam över att endast klinik är på plats. Det gör det lättare att fokusera på enbart studierna när det är i trygg miljö och jag känner att man följer rekommendationer och gör sitt
bästa på klinikpassen för att inte riskera smittspridning. När man blir sjuk själv eller patienten är
hemma och sjuk så blir det väldigt oroligt och stressigt för oss elever. Kraven har varit väldigt höga
denna termin. Krav som varit ganska beroende av vilken patient du får i stolen.
Självklart är man själv orolig att bli smittad eller omedvetet bli en som smittar!! Det är mycket som
pågår i världen just nu och det bidrar definitivt till ens stress/ångest, vilket för mig leder till svårigheter med plugget. Det största oron är dock att man kommer missa viktiga moment
som tex klinik pass. Så länge endast praktisk undervisning sker i skolan och den teoretiska digitalt så
känns det lugnt och man kan lägga fokus rätt då.
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Kursansvarigs egna reflektioner om styrkor och svagheter:
Styrkor; Kliniska utbildningen har genomförts med bästa Coronasäkerhet. Förstärkt kliniska utbildningen med digitala patienter. Alla studenter har utfört samarbete med tandläkarstudent med gemensam patient och utvärderat sitt lärande av, med och från varandra.
Svagheter; studenter haft svårigheter att rekrytera patienter till kliniken pga. pandemin och därmed
svårigheter och oro att inte kunna träna kliniska färdigheter för att uppnå kursmål.

Återrapportera kursuppdraget.
Specifika områden för 2021:
- Utveckla digitala lärandeaktiviteter och examinationer
Utveckla digitala patientfall samt simulator för kliniska färdigheter

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om hållbar utveckling
Reflektion av vilken intervention som utförs, material, smittskydd som är relaterat till hållbar utveckling.

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om professionellt förhållningssätt och livslångt lärande
Kommunikationsstrategier med patient och kollegor

-

Planera för och implementera formativa examinationer
Demonstration, scot och seminarium.

Kursansvarigs förslag till förändringar
Utveckla digitala patienter samt simulering på docka

Aktivitetsplan för kursutveckling
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1
2
3
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1
2
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Tidsplan
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