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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen ges för första gången, och under Corona-pandemin.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Kursen gavs för första gången, och i samband med omställningen till distansundervisningen p.g.a. Corona-pandemin.
Detta ledde av naturliga skäl till särskilda krav vid förberedelser av undervisning m.m. Utöver den
universitetsgemensamma utvärderingen har även en kursspecifik utvärdering genomförts som även den ligger till grund för
denna analys.
Överlag synes studenterna vara nöjda med kursen, även om det i enskilda delar kunde ha varit tydligare och bättre
information.
Studenter har vissa synpunkter på litteraturen där viss litteratur anses irrelevant (hälso- och sjukvårdsrätt) och annan som
mindre lämplig (lagkommentarer). Gällande boken hälso- och sjukvårdsrätt är kritiken i viss mån berättigad eftersom den
inte är uppdaterad med senaste hälso- och sjukvårdslagen - dock finns ej bra alternativ i nuläget men förhoppningsvis till
nästa år. Gällande lagkommentarer får dessa ses som standardverk, med hög aktualitet (genom återkommande
revideringar) och smidig tillgång till genom JUNO. I övrigt efterfrågas överblick över allt material från början snarare än att
litteraturen kompletteras med material allt eftersom kursen går.
Kursupplägget har överlag ansetts fungera bra, även om enskilda moment har lyfts fram där t.ex. pedagogik, tillgång till
material i viss utsträckning har kritiserats. Viss kritik kan direkt kopplas till övergången till distansundervisning, t.ex. i fråga
om att vissa inte tycker inspelade föreläsningar är något att föredra (någon har dock haft motsatt åsikt). Det har också
efterfrågats tillgång till powerpoints på förhand samt fler övningar/övningsuppgifter.
Att kursen är uppdelad i flera examinerande moment anses av de kommentarer som getts som något positivt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursupplägget ska utvärderas, vilket blir särskilt viktigt i och med att kursen gavs för första gången samt att genomfördes
huvudsakligen på distans. Innehållet i sig synes vara väl avvägt, men upplägg, övningar etc. ska ändock gås igenom.
Litteraturen och övrigt material ska inventeras och utvärderas, så att eventuellt ny litteratur kan tas in samt existerande
material på ett bra sätt kommuniceras mot studenterna från start av kursen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

