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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 92

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Hemtentamen i Geriatrik har setts över för att försöka förtydliga instruktionerna samt innehåll.
Förbättringsarbete med frågor till NKSE tentamen har gjorts.
Utifrån de kommentarer som inkom kring examinationen i onkologi och dess frågor har utvecklingsarbete gjorts
med att planera för fler frågor till varje student samt med mer omfattande frågeställningar.
Gällande de examinerande seminarierna har betygskriterier för betyget underkänt utvecklats för att förtydliga för
både student och examinerande lärare vilka krav som behövs för godkänt betyg.

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.
Utvärderingen är besvarad av 41 av 92 studenter (44,6%).
Även kommentarer från muntlig utvärdering har tagits hänsyn till i analysen.
Det har inkommit flera kommentarer om upplevelse av för många grupparbeten under kursen. Där två studenter
kommenterat att den individuella prestationen ej framkommer. Samtidigt har någon student skrivit att man uppskattat att det
varit varierande examinationsformer. Samt en student kommenterat att det varit lärorikt med grupparbeten. Se nedan
angående åtgärd.
Några kommentarer har inkommit att vissa teoridelar varit för innehållsrika, med mycket att läsa in. En student kommenterat
att arbetsbelastningen under terminen varit jämn. Samt flertalet kommenterat att innehållet i kursen varit intressant.
Bemötandet från kursens lärare och kursansvariga har upplevts som professionellt och gott.
Den palliativa simuleringen upplevs som lärorik.
Onkologin har upplevts som lärorik och att upplägget varit bra. Även utformningen av examinationen för onkologin har
upplevts ha en bra utformning.
Avseende den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentral finns önskemål om längre placeringsperiod.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Redan till nuvarande termin har ett gruppmoment ersatts av en individuell tentamen.
Symtomteoriavsnittet kommer ses över gällande upplägg. Orsak är att detta avsnitt återkommande under flera terminer har
tenderat att få negativ återkoppling.

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

