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Slutsatser vid föregående kursutvärdering
-

Förra kursutvärderingen visade att studenterna generellt var mer nöjda med kursen än
året dessförinnan och gav relativt höga poäng på hela kursen.

Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
- Kursansvarig kommunicerade tidigt med VIL-enheterna om att ta fram patienter till
studenterna samt gick igenom kriterier för utbildningspatienter.
-

I regelbundna handledarkollegier med handledarna har kursansvarig följt upp i vilken
utsträckning studenterna har pågående utbildningsterapier samt uppnår sina kursmål.

-

Kursansvarig har en ökad kommunikation både med studenter, handledare och VILenheter till följd av förändrade riktlinjer p.g.a. pandemin.

-

P.g.a. pandemin har en del studenter bedrivit behandling med skyddsutrustning
och/eller via distanslösningar. Några studenter har haft handledning på distans.

Metod(er) för studentinflytande
- Genom studentrepresentanter i programråden har studenterna möjlighet att vara med i
beredning och beslut gällande kursen.
-

Anonyma kursutvärderingar genomförs som utgör underlag för kursanalys som
publiceras på lärplattformen Canvas.
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-

Handledarna genomför löpande, muntlig utvärdering av gruppklimat och lärosituation
tillsammans med gruppen.

-

Kursansvarig uppmuntrar studenter att ta kontakt med kursansvarig om det finns
synpunkter eller förändringsförslag.

Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering
Av åtta studenter har åtta valt att svara på kursanekäten, vilket utgör 100 %.

Psykoterapeutisk klinik 2 KBT (2PT123)
Jag uppfattar att lärarna varit
tillmötesgående under kursens gång
för idéer och synpunkter på…
Jag uppfattar att kursen har
stimulerat mig till ett vetenskapligt
förhållningssätt(till exempel…
Jag uppfattar att det fanns en röd
tråd genom kursen – från lärandemål
till examination.
Jag bedömer att jag har uppnått alla
kursens lärandemål.
Jag uppfattar att jag genom denna
kurs utvecklat värdefulla
kunskaper/färdigheter.
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Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
- Trots covid-19 pandemin har studenterna kunnat genomföra kursen och behandla
patienter från sina VIL-enheter. Överlag verkar undervisningen fungerat bra, men
studenternas nöjdhet har minskat något på i princip alla variabler jämför med förra
året. Exempelvis uppfattar några studenter bara delvis att det funnits en röd tråd
genom kursen och några studenter har upplevt att lärarna bara delvis har varit
tillmötesgående. Samtidigt är det tydligt från fritext svaren att studenterna blandar
ihop den kliniska kursen med den teoretiska kursen varför det är lite svårt att avgöra
vilka svar som gäller denna kurs.
-

Flera studenter har genomfört terapi och/eller handledning på distans p.g.a. pandemin,
vilket generellt verkar ha fungerat bra.

-

Studenterna beskriver nöjdhet med distanslösningarna som det dock funnits en del
tekniska problem med. I och med att en ny säker plattform upphandlats bör detta löst
sig.

-

Studenter önskar kunna logga in på domänen hemifrån samt från annan region.
Studenterna beskriver oro över dokument som förändras och försvinner på domänen.
Problemen med domänen är felanmälda och behöver följas upp så att detta problem
inte fortsätter för årets studenter.

-

Lärplattformen canvas: studenter beskriver fortfarande svårigheter att hitta på canvas
kursrummen kan behöva likriktas ytterligare.

Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan
med andra professioner.
- Behandlingar och bedömningar ska vara evidensbaserade och grunda sig på riktlinjer
och rekommendationer för den problematik som patienterna uppvisar.
-

På VIL-placering möter studenterna andra professioner som är engagerade i
patientarbetet.

-

Diskussion om hur studenter kan tränas i vetenskapligt och kritiskt tänkande i det
kliniska arbetet har genomförts på handledarkollegierna.

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar
- Kursansvarig kommer fortsätta diskussionerna på handledarkollegierna kring hur
handledarna kan förtydliga arbetet med kursmålen, stimulera till vetenskapligt
tänkande kring patientarbetet, mm.
-

Kursansvarig kommer fortsätta lyfta ovanstående problem med domänen i syfte att
lösa dessa.

-

Kursrummen på canvas kommer likriktas ytterligare i syfte att underlätta för
studenterna att hitta dokument.
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Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga
- I fritext svar föreslogs alternativa sätt att få göra diagnostiska bedömningar på om
detta inte fungerar på VIL-enheten, t. ex via videofilmer, auskultationer mm.
Kursansvarig kommer se över denna fråga.
-

Studenter önskar få information om reflektionsgrupperna tidigare och önskar att
informationen om innehållet i grupperna skall vara tydligare. Detta kommer
förmedlas till berörd lärare.

Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna
- Via Canvas kurssida och andra webbaserade publiceringar kan studenterna ta del av
kursutvärderingar.
-

I programråd och i andra forum där kursledning internt arbetar med kursen lyfts
frågor om förbättringar utifrån utvärderingarna kontinuerligt.
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