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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
muntlig utvärdering. Programmet har skriftligen utvärderats av studenter vid 5 av 5 studieorter.
Svarsfrekvens 14 av 23 studenter (61%). 

Det är en spridning av åsikter om programmet från studenterna huruvida kursernas innehåll var
relevant i förhållande till programmets examensmål, kursernas inbördes ordning, om de känt sig
förberedda att genomföra examensarbetet, att utbildningen utmanat dem till nya sätt att tanka samt
att de utvecklat de kompetenser de förväntat sig. 

Huruvida studenterna rekommendera programmet till andra är också varierande. Några studenter
kommenterar skriftligen att de önskat sig djupare kunskap om topografisk anatomi och
instrumentering. De önskar även att alla föreläsningar spelas in och att de i större utsträckning också
följs upp med diskussioner och möjligheter till att ställa frågor. Kommentarer ges även att ledarskap
bör handla mer om att leda på operationssal än om budgetarbete och chefskap. Utbildning upplevs
också av en del som rörig och svårighet att genomföra parallella kurser. Flera uppger också att det
varit stressigt med mycket uppgifter samtidigt med VFU. De vill även se mer av patientfall och
mindre av vetenskaplig metod och examensarbete. Plattformen Canvas upplevs inte optimal med



dålig logistik. Det har varit svårt att hitta och att hoppa mellan olika kurser när de är parallellt lagda. 
De får samma anslag i alla kurser de är i och svårt att se när något är nytt

Examensarbetet har också blandade utvärderingar. Kritik som framförs är både att det ska vara som
det är eller komma in ännu tidigare alternativt finns också de som önskar det som en
sammanhängande kurs. Det är också studenter som fått ny uppsatshandledare vilket vållat vissa
problem med handledningstid. 
Konsekvenserna av Covid-19 har inte påverkat studierna i större omfattning. På grund av små
grupper på studieorter har VFU fungerat väl. Dessa grupper har varit värdefulla och möjliggjort
lärande och sammanhållning till stor del beroende av mycket välfungerande huvudhandledare. De 18
veckorna VFU beskrivs som utbildningens största fördel. 
Helhetsintrycket variera bland studenterna. Medan någon skriver att den kan rekommendera
utbildningen medan en annan svarar att om det varit möjligt hade annat lärosäte valts. 

Programledarens sammanfattande analys.

Studenterna är i varierande grad nöjda med programmet. I examensarbetes kurs finns det potential
att förbättra rutiner och logistik det önskas även en regelrätt PM del vilket inte varit fallet i denna
gång. Trots pågående Covid-19 pandemi har studenterna uppnått utbildningens examensmål och
studenterna känner sig reda att börja arbeta. Utbildningen får positiv återkoppling från
vårdverksamhet och nya studieorter ansluts. Positivt är även samverkan med de olika regionerna och
det utbyte som detta möjliggör.

Förslag till förändringar.

Utbildningen ges en sista gång med start HT22. Nytt program påbörjas VT 23 där kurser inte
parallellläggs på samma sätt. Tanken är dock att även fortsättningsvis ge examensarbetets kurs
uppdelat under en längre tid för att studenterna ska ha mer tid att genomföra de olika stegen. En
översyn pågår även gällande innehåll och genomförande i samband med det nya programmet. Av
vikt är också att nya lärare kan rekryteras med kompetens inom operationssjukvård.

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.


