Kursanalys för läkarprogrammet på KI
1.1 Kurskod
2LK121
1.4 Termin (vt/ht-år)
VT-22

1.2 Kurstitel
Konsten att vara en god doktor, fördjupningskurs i etik och bemötande
1.5 Tidsperiod
2 maj –3 juni

1.3 Högskolepoäng
7,5

1.6 Kursansvarig
Stefan Einhorn

1.7 Examinator (om annan än kursansvarig)

1.8 Momentansvariga lärare
Manne Sjöstrand, medicinsk etik

1.9 Kursadministratör (namn och e-postadress)
Rigmor Forsberg; rigmor.forsberg@ki.se

1.10 Kursansvarig institution
Onk-Pat

1.11 Antal registrerade studenter
1.12 Antal avbrott/uppehåll 1.13 Antal godkända på hel kurs
17
1
15
1.14 Strategi för gräns för godkänd på skriftlig tentamen
1.15 Antal godkända på skriftlig tentamen
Vi har ingen skriftlig examination
Vi har ingen skriftlig examination

1.16 Svarsfrekvens kursvärdering
88%

1.17 Metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Kontinuerlig dialog, halvtidsutvärdering efter medicinsk etik veckan

Observera att kursanalysen ska publiceras på kurswebben tillsammans med resultaten av kursvärderingen.
1.18 Kursanalysen och kursvärderingen har publicerats på kurswebben följande datum:

2. Kortfattad sammanfattning av genomförda förbättringar sedan föregående kurstillfälle
Jämförs med VT-21 eftersom höstkursen har delvis annat upplägg. Kursen har åter anpassats
till att gå LIVE. Vi har introducerat nya patientfall på momenten Proffspatient och seminarium Bemötande. Det senare momentet har utökats i enlighet med önskemål från studenter
och sker nu vid tre tillfällen. Föreläsningen Presentationsteknik och retorik har återkommit
liksom seminariet Etik-jeopardy.
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3. Kortfattad sammanfattning av studenternas kursvärderingar
14/15 studenter satte högsta poäng på frågan om kursen i sin helhet samt frågan om kursen skulle
rekommenderas. Genomgående höga utvärderingspoäng för frågor av relevans för kursen.

4. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
4.1 Kursens styrkor: Omväxlande undervisning med många olika moment, mycket träning av patientmöte med kurskamrater och skådespelare, hängivna och kompetenta lärare, en inkluderande
atmosfär där varje student ska känna sig sedd och respekterad.
4.2 Kursens svagheter: Etikseminarierna har varit uppskattade, men inte lika höga poäng som övriga kursen. I övrigt svårt att säga hur den kan förbättras med tanke på att kursen ständigt ligger
på mycket höga utvärderingspoäng. Men vi kommer att fortsätta att bedriva en så bra undervisning som möjligt och att ha fokus på studenterna.
4.3 Studenternas måluppfyllelse i samband med summativa examinationer:

5. Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringsområden
Medicinsk etik seminarierna

6. Aktivitetsplan för kursutveckling
Förbättringsområde: Med etik
Förväntat resultat: Ska bli lika bra och lika uppskattade som övriga kursen
Aktivitet
Ansvarig
1 Tydligare instruktioner
Manne Sjöstrand
2 Mindre pressat schema, t ex tas momentet
Dito
forskningsetik bort
3 Bättre koordinering och mindre överlappning
Dito

Tidsplan
Nästa kurstillfälle
Dito
Dito
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