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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Följande förändringar implementeras HT 18: - Ergonomiundervisningen sker före VFU - Schemat är omfattande
reviderat för att uppnå ett bättre flöde för studenterna t.ex. färre eller inga dagar på campus med bara en timmes
föreläsning eller färdighetsträning. Bättre möjligheter för egna studier har skapats. - Patientfallstentan är uppdelad
i två delar för att skapa bättre pedagogiska förutsättningar. I en del är biomedicin i fokus och i en del är
omvårdnad i fokus.

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.
Förändringarna som gjordes har fallit väl ut. Studenterna är mycket nöjda med kursens upplägg och innehåll.
Både kursansvariga och får många föreläsare får goda omdömen av studenterna.
Både denna utvärdering och de kontinuerliga värderingar kursledningen genomför
visar på att studenterna önskar förstärkt undervisning om farmakologi.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Vi har förändrat det kliniska seminariet för att lägga mer fokus på omvårdnadsprocessen/bedömningar.
Vi har dessutom organiserat om ytterligare i schemat för att skapa mer sammanhängande studietid inför tentamen. Till HT
19 kommer vi att se över logistiken rörande förhållandet mellan lärandemål, innehåll, examinationer och schema. Vi
kommer dessutom förstärka farmakologin i form av färdighetsträning i relation till läkemedelshantering och uppgift i VFU.

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

