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Programråd under terminen.

Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
Inga förändringar sedan föregående kurstillfälle, förutom att alla seminarier var på zoom.

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

Inga kommentarer från studenter. En missuppfattning uppstod vid utskick av kursvärdering till
studenterna, därav 0% svarsfrekvens.

Kursansvarigs egna reflektioner om styrkor och svagheter
En styrka är att studenterna får praktisk kunskap inom tobaksavvänjningsarbetet och arbeta med
motiverande samtal. En svaghet är att det är svårt att få tag i patienter som vill sluta med sitt tobaksbruk.

Återrapportera kursuppdraget.
Specifika områden för 2021:
- Utveckla digitala lärandeaktiviteter och examinationer
Inga planerade
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-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som
svarar mot mål om hållbar utveckling
Lärandemål: Reflektera över hälsoproblem relaterade till tobak och deras påverkan på oral hälsa
på individ och gruppnivå såväl utifrån ett samhällsperspektiv.
Studenterna reflekterar över påverkan på individens livsmiljö, den orala och allmänna hälsan,
ekonomi samt miljöaspekter kring tobaksbruk. Vidare reflekterar studenterna över ekologisk
hållbar utveckling från ett socialt, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som
svarar mot mål om professionellt förhållningssätt och livslångt lärande
Värdera och reflektera över etiska frågeställningar i hälsofrämjande och tobakspreventivt arbete.
Här ska studenten uppvisa ett professionellt förhållningssätt vid tillämpning av samtalsmetodiken. Studenten ska också utvärdera sin egna insats vid planering och genomförande.

-

Planera för och implementera formativa examinationer
Handledningsträffarna kan ses om en formativ bedömning.

Kursansvarigs förslag till förändringar
Inga planerade.
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