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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Denna skriftliga utvärdering är besvarad av 5 av 18 studenter och blir därmed osäker. men i stort är
studenterna nöjda med programmet i sin helhet. 

Muntlig programutvärdering med 9/18 studenter 4 januari 2023 

De flesta av studenterna verkar nöjda och säger att de kan rekommendera DSK-programmet vid KAU
till andra.
En student uttrycker att programmet har motsvarat över förväntan. Hon uppger att hon fått med sig
väldigt mycket kunskap. 
Det har varit en fördel att läsa på distans 50 % och kunna arbeta samtidigt. På så sätt har de kunnat ?
Implementera? ny kunskap de lärt på sitt arbete parallellt som en student uttryckte sig. En annan
student säger att annars hade jag inte haft möjlighet studera till DSK (om hon varit tvungen läsa på
helfart). 
Det har varit bra att föreläsningar och seminarier är via zoom. 
De tycker det varit bra med integrerad vetenskaplig metod, blivit som en röd tråd och de har byggt
på sin kunskap.
Studenterna önskar mer föreläsningar om sår, förband, hud, samt sådant de får förskriva (både



läkemedel och hjälpmedel). De vill även ha mer om amning. 
Något som inte varit bra är att de fått förskriva läkemedel på pappersrecept. Det känns förlegat. De
vill att någon kommer och visar system som tex Pascal och Apodos. 
De var heller inte nöjda med amningsföreläsning som varit i kursen. 
De önskar tydligare skrivning i ?riktlinjer? i uppsatskursen, speciellt om formalia. 
Studenterna påpekar att eftersom vi på KAU har riksintag så tycker de att föreläsare skall tänka på
det och hålla sig neutrala. Blir mycket exempel från Värmland. 
Studenterna verkar nöjda med lärare och att de fått snabb respons på frågor och mail. 

Programledarens sammanfattande analys.

Programmet fungerar bra. programmet har även utvärderats av UKÄ under 2022 och bedömts som
tillfredställande alltså godkänt på samtliga punkter. 
En översyn har gjorts av riktlinjer till examensarbete för att underlätta för studenterna. Även kurernas
lärandemål har setts över gällande vetenskaplig metod och i examensarbete. 

Förslag till förändringar.

. 
Översyn behövs för att också möta förändringen i vården med grund i nära vårdutredningen och den
förändring som sker i kommuner och regioner. Mer fokus behöver även läggas på digitalisering i
vården samt träning av vissa moment på KTC.

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.


