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Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar 

om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.   

 
Kurskod 
1AR041 
 

Kurstitel 
Medicinska ämnen 2 
 

Högskolepoäng 
7,5 

Termin 
3 

Tidsperiod 
VT - 22 
 

 
Kursansvarig 
Karin Björklund 
 

Examinator 
Lena von Koch 

Övriga medverkande lärare 
Esbjörn Larsson, Linda Nordstrand, Mats Adler och 
Henrik Alfort 
 

Övriga medverkande lärare 
      

 
Antal registrerade studenter 
44 

Antal som inte fullföljt 
kursen 
      

Antal godkända efter ordinarie tillfälle 
Handkirurgi 28 
Reumatologi 36 
Pediatrik 23 
Psykiatri 31 
 

Slutsatser vid föregående kursutvärdering  

Kursens kvalitet i relation till online-undervisning hade förbättrats och studenterna uttryckte  

vid detta tillfälle en högre upplevelse av struktur och röd tråd. Kursansvarig upplevde en  

viss utmaning i administreringen av online-klassrummen då många av föreläsarna saknade  

egen möjlighet att skapa zoomrum, vilket kan ha inverkat på studenternas upplevelse av  

kursen och kan ha skapat en ökad sårbarhet ifall kursansvarig skulle missa/bli sjuk.   

 

Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle 

Kursen har gått på distans för fjärde gången. Länkar med filmer till Youtube finns  

publicerade under lärmaterial både inom pediatriken och psykiatrin. Kursen har haft en ny kursansvarig samt 

med ny administration. Kursansvarig har haft kontinuerlig kontakt med tidigare kursansvarig och 

administratörer för att säkerställa genomförande av kursens alla delar. Pediatriktentan har för första gången 

genomförts digitalt.  

Metod(er) för studentinflytande 

Kursansvarig har haft skriftlig och muntlig kontakt med studenterna genom hela kursen om  

upplägg och innehåll och aktivt efterfrågat feedback för att utveckla kursen.    

Svarsfrekvens för den skriftliga utvärderingen var 42% (totalt 17 personer)  

Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering 

Flertalet av de svarande ansåg att de till hög eller mycket hög grad utvecklat värdefulla  

kunskaper och uppnått lärandemål. En spridning över alla skalsteg ses i om studenterna upplevt att  

kursen håller en röd tråd, tillmötesgående lärare, lärare främjat till lärandet, kraven var rimliga i  

förhållande till lärandemålen och att frågeställningar upplevs samt administrationen av kursen. Den 

psykosociala arbetsmiljön upplevdes fortsatt variera från delvis till mycket bra. De  

flesta studenterna har i hög grad kunnat relatera den nya kunskapen till andra kurser och  

ämnen men med spridning över alla skalsteg.   
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Studenterna beskriver också att vissa av momentens innehåll överlappar, att innehållet i vissa föreläsningar var 

för medicinskt och inte relaterade till lärandemålen samt att material var för omfattande. De beskriver även att 

för vissa moment förekom bristande samordning mellan det som betonades som viktigt i föreläsningen och det  

som sedan kom på tentan, samt till viss del för mycket fokus på mediciner.  

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat 

Studenterna har aktivt deltagit i kursens utformning och kontinuerlig revidering genom att  

lämna direkt feedback till kursansvarig och lärare. Undervisningen i kursens bedrivs främst genom 

föreläsningar, även läshänvisning till litteratur och undervisning med filmer förekommer. 

Undervisningsformerna syftar till att ge ett brett underlag till studenterna att tillskansa sig grundläggande 

kunskap om olika sjukdomar och diagnoser. I varierande grad matchar tentafrågor med lärandemålen samt 

tydliggör önskat kunskapsutfall.  Fokus har till viss del varit som ny kursansvarig lära alla olika delar i att 

handlägga en kurs, vilket har till viss del påverkat studenternas upplevelse av kursen. Skriftlig  

tentamen är en lämplig examinationsform samt att alla tentamen görs digitala. Examinationen görs idag i slutet 

av respektive moment där vissa studenter framfört att det blir stressigt att ha flera tentamenstillfällen under  

kursen där första tentan kommer redan efter en veckas studier och omfattar två moment.  

Antalet godkända resultat från tentorna är lägre än föregående termin.   

 
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med 
andra professioner.  
Vi för kontinuerligt in nya forskningsrön genom föreläsningar och litteratur. I två av  

delmomenten är både läkare och arbetsterapeuter engagerade i undervisningen.     

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar 

Kursens online-moment har fungerat bra även om det denna termin blev beslutat mycket sent pga förändrade 

restriktioner. Kursansvarig har varit tillgänglig för studenter fysiskt vid två tentatillfällen samt kontinuerligt på 

mejl för att fånga oklarheter vilket har underlättat förståelsen för behov av förtydligande. Kursansvarig 

rekommenderar att modeller tex regelbundna hanledningsträffar läggs in för att ytterligare facilitera studenterna. 

Lärandemålen behöver förtydligas och översyn behöver göras av innehållet i de olika momenteten för att minska 

risk för överlapp. Kursansvarig har arbetat med att förankra lärandemålen hos föreläsare/lärare så att innehåll i 

föreläsningarna matchar med kursens krav. Detta behöver arbetas vidare med då några nya lärare kommer att ta 

över delmoment till hösten. Dialog bör föras med alla lärare och examinator gällande omarbetande av tentering, 

där alla tentor blir digitala.    

Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga  

Studenterna föreslår att alla scheman läggs in i TimeEdit, att Canvas sidorna tydliggörs och tydligare 

administrationen runt kursen, samt mer tid för egna studier. Vidare önskar studenter att tentafrågor mer 

fokuserar på symtom eller biverkningar som vi som AT ska kunna känna igen kliniskt än på vilken medicin som 

ges till vilken sjukdom. 

 
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna 
Kursutvärderingen kommer tas upp på lärarlagsmöte för diskussion.   

Studenterna erhåller information om kursutvärderingen genom anslag på kurswebben.   

  


