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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor,
fritextkommentarer och eventuellt andra underlag.

Programmet har skriftligen utvärderats av 6 av 19 studenter (32%). Studenterna har blandade åsikter
om programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets examensmål och hur kursernas
inbördes ordning är avvägda samt hur väl de varit förberedda för genomförandet av examensarbetet.
Det finns även en spridning mellan (i mycket hög grad till i viss utsträckning) vad studenterna anser
om att de utmanats i sitt tankesätt, ställts inför intellektuella utmaningar och utvecklat de
kompetenser de förväntat sig att få användning för i det kommande yrkeslivet. 
Till skillnad från tidigare utvärderings år är det även en spridning i hur de vill rekommendera
programmet till andra. 

Av den muntliga utvärderingen framkommer att de lärt sig mycket framförallt under VFU. Trots covid
19 har deras VFU fungerat tillfredsställande men de upplever att det finns ett visst ointresse från
chefer. En del studenter upplever att de mer setts som resurs än som student och att handledare och
huvudhandledare inte haft eller fått den tid de behöver för att ge återkoppling. Eftersom fokus varit
på covid 19 patienter saknar man att få vårdat mer ?vanliga IVA patienter?. Studenterna menar dock
att de lärt sig mycket, fått ta stort ansvar och att huvudhandledarna varit väldigt bra. På ThoraxIVA
USÖ önskas en introduktionsdag där PM riktlinjer mm gås igenom. 



Alla ordinarie träffar i utbildningen har skett digitalt. Studenterna menar att det varit utmanande men
fungerat bra med zoom. De föreslår att i fortsättningen ha en fast zoom-tid, tex 1g/v, där man kan
träffas. Det har också varit bra med basgrupper. 
Studenterna framför också att det finns lite för mycket upprepningar i kurserna och att kravnivån
mellan föreläsning och examination kan vara väl stor, där de upplevt examinationerna enklare än
föreläsningar och genomgångar. Lärarna upplevs som tillgängliga och att de får snabb återkoppling
när de ställt frågor. 
Studenterna känner sig redo att börja arbeta på IVA efter denna utbildning

Programledarens sammanfattande analys.

Utvärderingen ger en lite blandad bild från studenterna av programmets planering och upplägg, vilket
gör det svårt att få en samlad bild för eventuella åtgärder som behövs. I tidigare års utvärderingar
finns enbart en positiv bild av programmet, men återkommande har det önskas vissa förändringar i
patofysiologi vilket även framkommer från några studenter i denna utvärdering. Den
verksamhetsförlagda utbildningen är mycket uppskattad av studenterna där handledare och
huvudhandledare gör ett mycket bra arbete. Det är också positivt att studenterna upplever sig redo
att börja arbeta inom intensivvård vilket visar på att det i utbildningen ges de förutsättningar som
behövs. . 

Förslag till förändringar.

Inför kommande utbildning kommer vissa föreläsningar att bytas ut bl.a inom patofysiologi.
Diskussion kommer också att föras kring VFU gällande chefens ansvar och roll genomet de avtal som
finns och deras roll gentemot studenterna.

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau
innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i
värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


