
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsplan för läkarprogrammet 
 

Programnämnden för läkarprogrammet  
Verksamhetsåret 2017  
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

Kvalitetsplan för läkarprogrammet 
Dnr <Dnr>  
 
 
 
 
Innehåll 
 
 
Kvalitetsberättelse för 2016 ............................................................................... 1 

Återrapportering av utbildningsuppdraget ........................................................ 5 

Redovisning av kvalitetsindikatorer 2016 ........................................................... 8 

Analys av utbildningskvalitet 2016 ................................................................... 11 

Aktivitetsplan för 2017 ..................................................................................... 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
Indikatorspecifikationer 
Tabell kursvärderingsresultat ht-2015—ht-2016  
 
 

 

Utgivare: 
Karolinska Institutet 
Programnämnden för läkarprogrammet 
Version: 2017-02-23 



Karolinska Institutet – Kvalitetsplan för läkarprogrammet 2017 1 (24) 
 

2017-02-23 
 

Kvalitetsberättelse för 2016 
Läkarprogrammets kvalitetsarbete och verksamhet för år 2016 har beskrivits i separat 
verksamhetsberättelse (Dnr 1-723/2016). Nedan följer en sammanfattning av denna. 
 
Läkarprogrammets långsiktiga mål är att förse studenter med de kunskaper, färdigheter, 
attityder och vanor som de behöver för att bedriva säker, effektiv, etisk, evidensbaserad 
och patientcentrerad vård och därmed bidra till att förbättra människors hälsa. Det viktig-
aste långsiktiga målet för läkarprogrammet är därför att säkerställa att alla studenter 
uppnår målen i kurs- och utbildningsplaner. För att uppnå detta har programmet under 
2016 haft tre fokusområden: kursplaneöversyn, examinationsöversyn och ett nytt kvali-
tetssystem för programutvärdering. 

Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt  
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 1): Läkarprogrammet har en sammanhållen ve-
tenskaplig strimma med lärandemål och examinationer som är i linje med 
de nationella ”vetenskapliga” målen. 
 

 
Målet för den vetenskapliga undervisningen har varit en del av både programmets kurs-
planeöversyn och examinationsöversyn. År 2015 infördes en ny sammanhållen kurs i 
medicinsk vetenskaplig metod (MVM) under termin 5. Under 2016 jämfördes målen i 
kursplaner för strimman Vetenskaplig utveckling (VetU) termin 1, termin 5 och kursen 
Examensarbete med de nationella vetenskapliga målen vilket visade att målet: ”förmåga 
att söka litteratur” inte examinerades. En pilot av en ny examination kommer att genom-
föras under 2017. Översynen av evidensbaserad medicin (EBM) på termin 7 har resulterat 
i likvärdiga lärandeaktiviteter och examinationer i avancerad EBM på alla fyra sjukhus 
där Kirurgkursen ges. 

Examinationsöversyn  
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 31): Examinationerna är linje med kursernas 
mål och alla mål i examensordningen examineras under programmet. 
 

 
Examinationernas innehåll och målen i kursplanerna ska vara i linje med varandra. För att 
säkra denna överensstämmelse har programmet under 2016, förutom att se över alla kurs-
planer, startat en examinationsöversyn omfattande bland annat workshops med kursernas 
lärare (eng. ”blueprinting”). Dessa möten har sedan följts upp i enskilda möten med kur-
sansvariga. Programmet har utsett en examinationsgrupp som arbetar med examinations-
översynen.   
 
Programmet har ett stort antal examinationer som planeras och genomförs av enstaka 
kursgivare. För att skapa ett helhetsperspektiv på examinationer har programmet tagit 
fram en examinationsstrategi.  
  

                                                      
1 Mål två i verksamhetsplanen för 2016 handlade om kompletteringsutbildning (KUL) och ligger 
därför utanför programmets verksamhet (kvalitetsplan).  



Karolinska Institutet – Kvalitetsplan för läkarprogrammet 2017 2 (24) 
 

2017-02-23 
 

Professionellt förhållningssätt och professionell utveckling 
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 4): Alla kurser har tydliga mål för professional-
ism och målen säkerställer en progression under utbildningen.  
 

 
Alla programmets kursplaner innehåller nu tydliga mål för ett professionellt förhållnings-
sätt.  

Interprofessionell utbildning 
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 5): Alla studenter uppnår de nationella målen 
vad gäller lagarbete i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. 
 

 
Programmet har sett över de aktiviteter som sker inom interprofessionell utbildning (IPE) 
(även examinationer) och ett IPE-nätverk har bildats inom programmet som arbetar med 
att främja och utveckla IPE-aktiviteter inom läkarprogrammet.  

Kursplaneöversyn 
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 7): Kursplaner med lärandemål, aktiviteter och 
examinationer är i linje med varandra (eng. ”constructive alignment”) och 
täcker nationella mål. 
 

 
Programmet har under året fortsatt översynen av kursplanerna. Arbetet med programmets 
tematiska programkurser2 är avslutat. Översyn av de studentvalda fördjupningskurserna 
(SVK) har också genomförts och endast ett fåtal kursplaner är kvar att slutföra revisionen 
av. Arbetet kommer att fortsätta under 2017 tills att samtliga kursers kursplaner har revi-
derats. Översynen har genomförts framförallt genom workshops och diskussioner med 
ansvariga lärare.  En av programmet utsedd projektgrupp har planerat och lett arbetet.  

Verksamhetsförlagd utbildning 
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 6): Säkerställa att alla studenter som godkänns 
har uppnått lärandemålen under VIL/VFU.  
 

 
Programmet arrangerade ett internat i november 2016 (med temat att skapa kriterier) som 
programnämnd, programråd och kursansvariga inbjöds att delta i. Arbetet med att skapa 
ett system för bedömningar i VIL/VFU kommer att fortsätta under 2017-2018.  

Hälsofrämjande arbete 
Som ett resultat av UKÄ:s senaste utvärdering så har programmet arbetat med examinat-
ioner och lärandemål för det nationella målet om hälsofrämjande arbete. I ett förbere-
dande arbete fick Programnämnd och Programråd besvara en enkät. Strategidagen i au-
gusti 2016 användes till att ge en grund för målets betydelse för hälso- och sjukvården, 
samt insatser för att inspirera lärare till ökad aktivitet och kvalitet i arbetet med målet. 

                                                      
2 Tematiska programkurser är programmets 16 obligatoriska kurser (även kallade ”corekurser” 
eller programkurser).  
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Under dagen genomfördes grupparbeten kring vad programmet har för lärandeaktiviteter 
och examinationer idag och förslag till nya och framtida aktiviteter diskuterades.  
 
Under hösten 2016 initierades ett arbete med att arbeta fram preliminära men konkreta 
mål. Mål både på nivå två och på nivå tre, dvs. programspecifika respektive kursspeci-
fika mål. Dessa har sedan tagits upp på Programrådsmöte och en plan för fördelning av 
målen på ett progressivt sätt genom programmets alla terminer har utformats. Det finns 
således idag en tydlig bild av hur målet avseende hälsofrämjande och preventivt arbete 
bör initieras i programmets första kurs (Upptakten) för att löpa genom de olika terminer-
na med en progressiv följd av lärandeaktiviteter och examinationer, för att sedan avslu-
tas med en vidare utblick i samhällsmedicin inom den sista tematiska programkursen på 
termin 11 (Hälsa i samhälle och miljö). Arbetet fortsätter under 2017. 

Kompetensutveckling för lärare  
 

 

Verksamhetsplan 2016 (mål 8): Alla pedagogiska ledare, dvs. lärare i Pro-
gramrådet/Programnämnden har hög pedagogisk kompetens.  
 

 
Programmet har under 2016 gjort en översyn över de kompetenser som krävs av pro-
grammets pedagogiska ledare. En plan för pedagogisk kompetensutveckling för pro-
grammets lärare har tagits fram under 2016 och kommer att börja genomföras under 
2017.  

Kvalitetssystem för programutvärdering 
Programmet har skapat och implementerat ett nytt kvalitetssystem under hösten 2016 (se 
Kvalitetssystem för programutvärdering av läkarprogrammet). Systemet tar sin utgångs-
punkt i US:s uppdaterade Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grund- och 
avancerad nivå.  
 
Programmet arrangerade för första gången under 2016 en så kallad kvalitetsdag dit kur-
sansvariga, Programnämnd och Programråd bjöds in. I syfte att hitta gemensamma för-
bättringsområden och lära av varandra genomfördes bland annat en kollegial granskning 
(eng. ”peer review”) av kursvärderingar och kursanalyser.  

Övriga kvalitetsförbättringsprojekt 2016 
Programmet har också arbetat med följande projekt (som inte ingick i verksamhetsplanen 
2016, men som varit resurskrävande och viktiga för programmets kvalitet). 

Kurs i akutsjukvård 

Akutsjukvård har godkänts som en egen specialitet i Sverige och många lärosäten har 
tagit nya initiativ till hur akutsjukvården ska undervisas under grundutbildningen. En 
arbetsgrupp har bildats för att ta fram ett förslag till en ny kurs i akutsjukvård som alla 
studenter ska genomgå under utbildningen.  

Dispensansökningar 

Programmet har fortfarande ett stort antal dispensansökningar och obehöriga studenter 
inför terminsstart samtidigt som flera lärare uppmärksammat bristande kunskaper hos 
studenter på högre terminer. Kopplat till detta har programmet gjort en översyn av tillträ-
deskrav och ändrat dessa till termin 2 och termin 7. Resten av översynen har stoppats i 
väntan på en ny version av Ladok (Ladok 3).  
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Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2016 
Läkarprogrammets verksamhetsplan för 2016 innehöll framförallt långsiktiga mål som 
programmet kommer att arbeta vidare med under 2017-2018. Programmet har uppnått 
uppsatta mål för 2016 och för de flesta långsiktiga mål fortskrider arbetet enligt tidsplan. 
För en utförligare beskrivning av måluppfyllelse se Verksamhetsberättelse 2016 och Akti-
vitetsplan för 2017 nedan.   
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Återrapportering av utbildningsuppdraget för Pro-
gramnämnden för läkarprogrammet 2016 
Styrelsen för utbildning har begärt in återrapportering av nedanstående två områden för år 
2016.  

Studentinflytande 
Studentinflytande identifierades som ett viktigt förbättringsområde i Studentbarometern 
2013. Generellt uppfattar läkarstudenter att lärarna varit tillmötesgående under kursens 
gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll, men det är stor sprid-
ning mellan kurser. Programmet har ett väl fungerande samarbete med Läkarsektionen i 
Medicinska föreningen.  
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

5. Jag uppfattar att lärarna varit 
tillmötesgående under kursens 
gång för idéer och synpunkter... 

Ht-15 3,6 0,4 2,5-4,2 - - - 

Vt-16 3,8 0,6 2,5-4,7 4,4 0,6 2,7-5,0 

Ht-16 3,8 0,6 2,5-4,9 - - - 
 
När man läser kursanalyserna där studentinflytande i de olika kurserna beskrivs får man 
intrycket att kurserna har mycket goda och många olika metoder för studentinflytande 
(kursvärderingar, studentrepresentanter, kursråd, m.m.). Det är därför lite förvånande att 
studenterna inte värderar området högre. Det kan vara så att studenterna behöver informe-
ras tydligare om möjligheter att påverka utbildningen och att man förtydligar för studen-
terna vad som menas med studentinflytande och vilka rättigheter men också skyldigheter 
som studenter i högskolan har3.  
 
Programnämnden har gett Läkarsektionen i uppdrag att formulera ett eget svar på frågan 
om studentinflytande varför både svar från lärar-/handläggarperspektiv samt studentper-
spektiv presenteras nedan. 
  
1. Hur tycker ni att studentinflytandet och samarbetet med studentkåren fungerar? 
 
Programnämnden för läkarprogrammet har ett aktivt och givande samarbete med Läkar-
sektionen. Läkarsektionens ordförande och studentrepresentanterna i nämnd och underor-
gan lägger mycket tid på sina uppdrag och är alltid tillmötesgående vad gäller att lämna 
underlag till beslut eller vara tillgängliga för möten utanför de ordinarie nämndmötena.  
Studentrepresentanterna i Programnämnden och Programrådet stämmer ofta av viktiga 
frågor med hela Läkarsektionen så att fler studentsynpunkter än de som de enskilda repre-
sentanterna uttrycker kommer fram.  
 
Läkarsektionen: Samarbetet mellan Studentkåren och läkarprogrammet fungerar bra i 
många hänseenden. Ur såväl internationellt, nationellt som lokalt perspektiv så finns det 
ett väldigt stort engagemang för utbildningsfrågor bland KI:s läkarstudenter. Organisat-
ionen för studentrepresentanternas arbete är välutvecklad och i synnerhet så finns det ett 
väldigt stort antal studenter som är engagerade i ett stort antal olika organ/arbetsgrupper 
m.m. Lärare och programledning är väldigt måna om att höra studenternas synpunkter 
och dessa styr ofta programmets och kursernas förbättringsarbete. 
 
Ett förbättringsområde vad gäller studentinflytande är att förenkla kommunikationen mel-
lan programmet och studentrepresentanterna. Som ett exempel så är systemet med stu-

                                                      
3 Se även UKÄ:s rapport: Studentinflytandet (Dnr 111-99-16).  
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dentrepresentanter i de olika temakollegierna bra bland annat för att få en kontinuitet och 
mer långsiktig studentrepresentation, men det är svårt för dessa studentrepresentanter att 
få information om vad som är aktuellt på temats olika kurser då studentrepresentanterna 
själva ofta befinner sig på en annan plats i utbildningen. Som ett steg i att förbättra detta 
skulle det t.ex. vara bra med administrativa lösningar för att underlätta för temakollegie-
representanterna att kunna läsa kursrådsanteckningar. 
 
2. Har ni någon organiserad form för studentinflytande och studentmedverkan utöver 
studentrepresentation i utbildningsnämnden och dess underorgan samt vid kursutvär-
dering? 
 
Nej, inte i organiserad form men Programnämnden ber ofta om input från Läkarsektionen 
eller studentrepresentanter i olika kommittéer på pågående frågor och projekt. Till en del 
handlar det naturligtvis om att det finns krav på insyn och delaktighet för studenterna, 
men framförallt ger våra studentrepresentanter oss konkret information om utbildningen 
och synpunkter på dess genomförande som är helt nödvändig när beslut ska fattas. Under 
2016 har studenter t.ex. deltagit i särskilda möten om reviderade tillträdeskrav och ut-
veckling av kursen Hälsa i samhälle och miljö och gett underlag till en ny programintro-
duktion. Studentrepresentanterna i Programnämnden (PN) och Programrådet (PR) inbjuds 
regelbundet till den årliga strategidagen i augusti, till internat för PN/PR och till den nya 
kvalitetsdagen då kursanalyserna gås igenom tillsammans med kursansvariga. Programdi-
rektor Riitta Möller deltog i november i ett informationsmöte arrangerat av Läkarsektion-
en för att berätta om pågående projekt på läkarprogrammet och svara på frågor från stu-
dentrepresentanter i de olika underkommittéerna. 
 
Läkarsektionen: Nej, studentinflytandet sker i huvudsak genom studentrepresentation via 
just de olika organen och underorganen inom läkarprogrammet och ett stort antal utvärde-
ringar inom kurserna. Det saknas i dagsläget en organisation lik den som har börjat ut-
vecklas på Uppsala universitet i och med projektet ”Aktiv studentmedverkan”. Däremot 
erbjuds läkarstudenterna på KI att vara delaktiga under programmets strategidagar och 
workshops vilket är mycket uppskattat från studenthåll. Programmet avsätter även årligen 
medel för att studenter från Läkarsektionen ska få möjlighet att åka på AMEE-
konferensen om medicinsk utbildning. Lärare och ansvariga inom programmet har även 
varit närvarande vid olika evenemang och sammanträden som arrangerats av Läkarsekt-
ionen. Dessa såväl formella som informella möten har varit mycket uppskattade för att 
stärka samverkan mellan studenter och fakulteten. 
 
Utöver detta har studenterna sin egen organisation i form av Läkarsektionen som är ett 
underorgan inom Medicinska Föreningen. Inom Läkarsektionen kallas studenter varje 
månad till s.k. sektionsmöten där alla läkarstudenter är välkomna att närvara för att lyssna 
på rapporter och delta i diskussioner om aktuella frågor på läkarutbildningen. Utöver 
detta sammanträder även Läkarsektionens styrelse ca en gång i månaden, som är sam-
mansatt av ca nio läkarstudenter. Styrelsen beslutar om strategiska frågor kring studentin-
flytande inom kåren och läkarprogrammet, men kan även sägas ha en operativ funktion 
då ledamöterna t.ex. initierar och håller i olika evenemang och utbildningskvällar och 
dylikt. 
 
3. I en del fall har kåren svårt att få fram studentrepresentanter till nämnder eller un-
derorgan, om så är fallet för er undrar vi om ni har löst studentinflytandet på något 
annat sätt? 
 
Det har inte varit ett problem för läkarprogrammet. 
 
Läkarsektionen: Sällan, läkarprogrammet och Läkarsektionen har generellt sett ett stort 
antal engagerade studenter som är intresserade av att sitta i de olika organen. 
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4. På vilket sätt arbetar ni för att uppmuntra studentengagemang? 
 
Vi har redan engagerade studentrepresentanter, men man kan säga att vi uppmuntrar stu-
dentengagemang genom att studentrepresentanter uppmanas komma med input i pro-
grammets pågående arbete. 

Forskningsanknuten utbildning 
 
1. Hur stor andel av programmets studenter genomför sina examensarbeten som en del 
av arbetet i en forskargrupp eller med en tydlig förankring i pågående forskning i en 
aktiv forskningsmiljö? 
 
Under vårterminen 2016 utförde 120 av 151 studenter (79 %) sina examensarbeten som 
en del av arbetet i en forskargrupp. 
 
Under höstterminen 2016 utförde 110 av 136 studenter (80 %) sina examensarbeten som 
en del av arbetet i en forskargrupp. 
 
Siffrorna baseras på en uppskattning/beräkning som varje koordinator inom kursen har 
gjort för studenterna i deras koordinatorsgrupper under 2016. 
 
2. Hur stor andel av handledarna för examensarbetet har doktorsexamen inom huvud-
området/när relaterat ämnesområde och är aktiva inom forskningen? 
 
Alla (100 %) huvudhandledarna är disputerade då vi har det som ett krav inom kursen och 
vi har en kryssruta för detta i den projektplan som koordinatorerna granskar före termin 
start. 
 
För mer information, se Redovisning av kvalitetsindikatorer nedan.  
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Redovisning av Styrelsen för utbildnings identifie-
rade kvalitetsindikatorer 2016 
För verksamhetsåret 2016 har Styrelsen för utbildning identifierat två kvalitetsindikatorer 
för utbildningar på grund- och avancerad nivå: 
 

1. Studenterna uppfattar att kursen har bidragit till utveckling av värdefulla kun-
skaper/färdigheter. 

 
2. Studenterna uppfattar att kursen har bidragit till utveckling av ett vetenskapligt 

förhållningssätt. 

Värdefulla kunskaper och färdigheter 
Resultaten av studenternas kursvärderingar finns som tabell i bilaga tillsammans med 
indikatorspecifikation. Generellt är läkarstudenter på KI nöjda med sin utbildning, men 
det finns förbättringspotential inom flera områden. Frågan om studenterna uppfattar att 
kursen har bidragit till utveckling av värdefulla kunskaper/färdigheter får mellan 4,1 och 
4,2 i medelvärde för programmet. Detta ligger över det av US uppsatta målvärdet i hög 
grad (4). Det är dock en stor spridning över programmet, särskilt för de studentvalda 
kurserna (SVK), se tabell nedan.  
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

1. Jag uppfattar att jag genom 
denna kurs utvecklat värdefulla 
kunskaper och färdigheter.  

Ht-15 4,1 0,5 2,8-4,8 - - - 

Vt-16 4,2 0,5 2,9-4,9 4,1 0,6 2,3-5,0 

Ht-16 4,2 0,5 3,0-4,8 - - - 
 
De programkurser som värderas lägre än 4,0 (i hög grad) av studenterna på frågan (1) är: 
 

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utveck-
lat värdefulla kunskaper och färdigheter.  

Medel 
Ht-15—ht-16 

Program-
mets medel 

SD Min-max 

Upptakten – introduktion till läkaryrket 3,6 

4,2 0,5 2,8-4,9 

Integrerad deltentamen (IDT) 3,5 

Examensarbetet 3,8 

Medicinsk vetenskaplig metod (MVM) 3,6 

Hälsa i samhälle och miljö (HSM) 3,1 

Integrerad sluttentamen (IST) 3,2 

 
Kurserna IDT och IST är inte kurser i vanlig bemärkelse utan examinationer och det låga 
resultatet kan till viss del bero på att frågornas utformning inte riktigt passar. Arbete på-
går med att utveckla en anpassad kursvärdering för IDT och IST. En översyn av både IDT 
och IST görs också i samband med både kursplaneöversynen och examinationsöversynen 
som pågår. En fördjupad utvärdering av kursen HSM kommer att göras och översyn av 
Upptakten har påbörjats under 2017 (se aktivitetsplan nedan). Programmet har arbetat 
aktivt med den vetenskapliga utbildningen inom programmet och Examensarbetets kurs-
värderingsresultat på fråga ett hade höjts till 4,1 under hösten 2016 och ligger alltså nu 
över US:s uppsatta målvärde (se bilaga). SVK:ernas medelvärden på frågan har en stor 
spridning (2,3-5,0) och programmet har startat en översyn över SVK (se aktivitetsplan 
nedan).  
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Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt 
Forskningsanknytning är ett av de mål som läkarprogrammet definierade till verksam-
hetsplanen 2016. Arbetet med målet kommer att pågå även under 2017-2018:  

 
 

Verksamhetsplan 2016 (mål 1): Läkarprogrammet har en sammanhållen ve-
tenskaplig strimma med lärandemål och examinationer som är i linje med 
de nationella ”vetenskapliga” målen. 
 

 
Kursernas förmåga att bidra till att studenterna utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt 
är ett förbättringsområde inom programmet. Bland annat har kursvärderingar visat att 
programmets vetenskapliga undervisning inte fungerat optimalt och programmet har på-
börjat en omorganisation av den vetenskapliga strimman (VetU). 
 
Den obligatoriska frågan om kursen stimulerat till ett vetenskapligt förhållningssätt får 
3,5 i samlat medelvärde (vt-15—vt-16) vilket är bland de lägsta för programmet. Samt-
liga programmets tematiska programkurser ligger i genomsnitt under det av US uppsatta 
målvärdet i hög grad (4). Några kurser har under enstaka terminer fått 4,0 eller högre i 
genomsnitt på frågan: 
 

- Medicin Danderyds sjukhus (vt-16): 4,0 
- Medicin KS Huddinge (ht-16): 4,5 
- Medicin Södersjukhuset (vt-16): 4,0 
- Kirurgi Danderyds sjukhus (vt-16): 4,1 
- Examensarbetet (ht-16): 4,0.  

 
Bland de studentvalda kurserna varierar värdet mycket, men många av SVK får över det 
av US uppsatta målvärdet även om det gemensamma medelvärdet på frågan är 3,8.    
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

4. Jag uppfattar att kursen har 
stimulerat mig till ett vetenskap-
ligt förhållningssätt (…) 

Ht-15 3,4 0,3 2,5-4,0 - - - 

Vt-16 3,5 0,4 2,5-4,1 3,8 0,7 2,2-4,9 

Ht-16 3,6 0,4 2,5-4,5 - - - 
 
Kurserna Examensarbetet och kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi får också något 
lägre värderingarna på frågan om kursens värde jämfört med programmets medel. I kurs-
värderingen för ht-2016 ser vi dock en positiv utveckling där Examensarbetets medel-
värde på frågan om kursens värde har stigit till 4,1 och medelvärdet på frågan om veten-
skapligt förhållningssätt har stigit till 4,0. Detta skulle kunna vara kopplat till de förbätt-
ringar som programmet arbetat med. Se översikt i bilaga.  
 

Fråga 4: Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållnings-
sätt… 

 
Vt-16 Ht-16 

Examensarbetet  3,7 4,0 

Medicinsk vetenskaplig metod 3,6 3,7 

Programmet samlat medelvärde för alla tematiska programkurser 3,5 3,6 

Samlat medelvärde för SVK 3,8  
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Vid genomgång av kursvärderingarnas fritextsvar blir det tydligt att många läkarstudenter 
har svårt att förstå värdet av att fördjupa sig i forskning och vetenskapliga metoder. En 
vanlig, återkommande kommentar är t.ex:  
 

”För mycket fokus på forskning och för lite fokus på det som är relevant för oss 
blivande läkare”.  

 
Istället värderar läkarstudenter kliniskt applicerbara kunskaper och praktiska färdigheter. 
Programmet har en utmaning i att motivera studenterna och förklara behovet av att ut-
veckla ett vetenskapligt förhållningssätt även för arbete i en klinisk praktik, inte minst 
genom att förmedla betydelsen av EBM och programmet kommer att fortsätta med över-
synen av EBM-aktiviteter som påbörjats under 2015-2016. 

Indikatorspecifikation och tolkning av data 
Resultatindikatorerna är tänkta att beskriva ett helhetsresultat av studenternas upplevelser 
av kursens värde respektive om kursen bidragit till att studenterna utvecklat ett veten-
skapligt förhållningssätt. Det kan dock vara värt att notera att studenter generellt tenderar 
att värdera hur viktig en kurs är högre, än hur bra de tycker den varit (se Läkartidningen, 
2003). Det vill säga fråga ett i kursvärderingarna får oftast högre medelvärde än övriga 
frågor. Enheten för utvärderings analys av de fem obligatoriska frågorna visar att de är 
bra på att skilja mellan kurser som är på hög respektive låg nivå, men att de fungerar 
sämre för jämförelse mellan kurser på hög respektive mycket hög nivå. (Se Enheten för 
utvärderings rapport om resultat av de fem frågorna samt artikel i Läkartidningen (Thomé 
et al. (2003), 36(100), 2767-72)). 
 
Enheten för utvärderings analys av de fem obligatoriska frågorna visar också att fråga 
fyra som handlar om forskningsanknytning är svårare att få höga medelvärden på än de 
andra fyra frågorna, dvs. endast kurser som generellt värderas högt av studenterna får 
höga värderingar på fråga fyra.  
 
Resultaten redovisas här i medelvärden för att möjliggöra jämförelse mellan kurser. Det 
är dock viktigt att notera att svaren ges på ordinal datanivå och att det därför är viktigt att 
man i kursernas och programmets kvalitetsarbete inte ensidigt fokuserar på enskilda 
punktestimat utan ser till den faktiska svarsfördelningen för respektive kurs tillsammans 
med tolkning av fritextsvar.  
 
Samtliga kursvärderingar för läkarprogrammet är gjorda i KI Survey enligt US:s riktlin-
jer. Sammanställning av de fem obligatoriska frågorna och programspecifika frågor görs 
av kvalitetsutvärderingssamordnare (Anna Bonnevier) och sammanställning av SVK-
kursvärderingar görs av programhandläggare (David Nobelius). Sammanställningarna 
presenteras terminsvis för Programråd, Programnämnd och SVK-ansvariga och samman-
fattas i en rapport årligen tillsammans med analys av lärarnas kursanalyser.  
 
Svarsfrekvensen redovisas i bifogad tabell. Läkarprogrammet arbetar aktivt för att öka 
svarsfrekvensen som för vissa kurser sjunkit i och med införandet av KI Survey. De flesta 
kurserna lämnar ut kursvärderingen efter examinationen, men innan studenterna fått re-
sultaten. De kurser som gör utvärdering i samband med t.ex. slutexamination tenderar att 
få fler svar än kurser där enkäten skickas till studenterna via e-post.  
 
Analysen av indikatorn gäller endast på kursnivå (utöver att man kan göra en viss jämfö-
relse mellan kurser). För information om studenters uppfattningar om utbildningens värde 
på programnivå krävs ytterligare utvärderingsmetoder (t.ex. exit-poll). 
   



Karolinska Institutet – Kvalitetsplan för läkarprogrammet 2017 11 (24) 
 

2017-02-23 
 

Analys av utbildningskvalitet 2016  
Programmets analys av utbildningskvalitet nedan bygger på studenternas kursvärderingar 
och lärarnas kursanalyser (se US:s Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på 
grund- och avancerad nivå) framförallt för höstterminen 2015 och vårterminen 2016 
(utvärderingsprocessen för höstterminen 2016 är inte avslutad ännu men samlade medel-
värden finns redovisade). Dessutom bygger analysen på resultatet av möten med de tema-
tiska programkursernas kursansvariga4. Läkarprogrammet har också utgått från resultaten 
av CKU3VIL, Studentbarometern 2013, UKÄ:s senaste utvärdering av programmet, 
kursgivande institutioners återrapporteringar av uppdrag per kurs och år samt program-
mets återrapportering till US för 2016 om studentinflytande och forskningsanknytning 
(vetenskapligt förhållningssätt). Dessutom bygger analysen på det löpande kvalitetsarbete 
som pågår inom programmet i Programnämnden, Programrådet och vid programmets 
kvalitets- och strategidagar där såväl kursansvariga lärare som studenter är med.  
 
Utöver detta underlag är överensstämmelse mellan de nationella målen för läkarutbild-
ningen, målen i kursplanerna och examinationen av dessa det viktigaste kvalitetsmåttet 
för läkarprogrammet.  

Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt  
Se återrapportering av utbildningsuppdraget och redovisning av kvalitetsindikatorer ovan.  

Examination 
Examinationer är en av de viktigaste faktorerna som styr studenters lärande på gott och 
ont. Studenternas resultat på examinationer och examensarbeten och kvalitén i dessa är 
bland de viktigaste kvalitetsindikatorer som finns för utbildningen och bör utvärderas 
kontinuerligt och följas över tid.  
 
Programmet har ett stort antal examinationer som planeras och genomförs av enstaka 
kursgivare. Eftersom flera kliniska kurser ges på olika sjukhus varierar ibland också ex-
aminationerna inom en och samma kurs. Enligt UKÄ:s utvärdering av läkarprogrammet 
2013 är strukturen på de examinationer som görs i VFU/VIL oklar och bör ses över för att 
säkra likvärdig bedömning av alla studenter. Programmets översyn bekräftar detta liksom 
att formativa bedömningar och bedömningskriterier saknas på vissa kurser. Likaså saknas 
det summativa examinationer av vissa praktiska färdigheter och bedömningskriterier för 
godkända prestationer i VFU/VIL. Studenternas professionella förhållningssätt bedöms 
och examineras inte systematiskt. Sammantaget har programmet identifierat ett behov av 
att skapa ett helhetsperspektiv på examinationer och bedömning för att försäkra att stu-
denterna uppfyller alla nationella mål.  
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

2. Jag bedömer att jag uppnått 
kursens alla lärandemål. 

Ht-15 3,8 0,2 3,4-4,3 - - - 

Vt-16 3,9 0,2 3,6-4,5 4,1 0,4 2,8-4,8 

Ht-16 3,9 0,2 3,5-4,3 - - - 

10. Examinationen var relevant i 
förhållande till kursens lärande-
mål. 

Ht-15 3,8 0,4 3,0-4,3 - - - 

Vt-16 3,8 0,5 2,2-4,3 4,0 0,7 2,3-5,0 

Ht-16 3,7 0,4 2,7-4,2 - - - 

                                                      
4 Möten hölls av två representanter för programmet med alla kursansvariga för de tematiska pro-
gramkurserna för att diskutera kursvärderingar, kursanalyser och kvalitetsutvärdering.  
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Professionellt förhållningssätt och professionell utveckling 
Programmets lärare har de senaste åren uppmärksammat en tendens till ökat bristande 
professionellt beteende hos studenter vilket har lett till att programmet har skapat mål för 
professionellt förhållningssätt i alla kursplaner. I träffar med kursansvariga under 2015-
2016 betonade flera lärare vikten av att ha gemensamma kriterier för att bedöma studen-
ters professionella förhållningssätt.  
 
Syftet med strimman professionell utveckling (PU) är bland annat att på ett strukturerat 
sätt utveckla studentens förmåga till ett etiskt, empatiskt och professionellt förhållnings-
sätt gentemot patienter, närstående och medarbetare. Kursplaneöversynen 2016 har visat 
att praktisk bedömning av professionalism inte görs inom PU-strimman och att detta be-
höver tydliggöras med konkreta mål och lärandeaktiviteter, samt att examinationerna 
behöver vara i linje med målen och aktiviteterna.  

Kursplaner 
UKÄ:s utvärdering visade brister i måluppfyllelse och avsaknad av aktiviteter för vissa 
nationella mål. Vidare är målen och uppfyllelsen av dessa oklar för interprofessionell 
utbildning (IPE), professionell utveckling, vetenskaplig utveckling och verksamhetsför-
lagd utbildning. Det finns därför anledning att göra en översyn av att kursplanernas mål 
sammantaget motsvarar utbildningens mål och därmed examensmålen. Under samma 
process görs översyn av att lärandeaktiviteter motsvarar målen. Projektet pågår redan 
inom programmet och fortsätter under 2017. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Enligt UKÄ:s utvärdering av läkarprogrammet 2013 är strukturen på de examinationer 
som görs i VFU/VIL oklar och bör ses över för att säkra likvärdig bedömning av alla 
studenter. Programmets översyn av examinationer under 2016 bekräftar detta (se ovan). 
Formativa bedömningar saknas på vissa kurser. Likaså saknas det summativa examinat-
ioner av vissa praktiska färdigheter liksom kriterier för godkända prestationer i VFU/VIL. 
 
Studenternas bedömning i VFU/VIL varierar eftersom bedömningstillfällen och bedöm-
ningsinstrumenten varierar. Enskilda studenters resultat i VFU/VIL under utbildningens 
gång är enbart kända för enskilda kursgivare.  
 
Kursvärderingarna (de fem obligatoriska frågorna och programspecifika frågor) innehål-
ler inga frågor om handledning eller den verksamhetsförlagda utbildningen. (Det kommer 
ingå i programmets kursvärdering vt-2017.) Däremot är det ett vanligt och återkommande 
kommentarsområde i studenternas fritextsvar. (Se exempel ur kursvärdering nedan.) 

 
”Det är lite olyckligt att man är helt beroende av den institution och handledare 
man tillhör. Att det på så många sätt är handledarens tid och engagemang som styr 
hur mycket potential kursen har för studenterna.” 
 

Problemet med att studenter upplever en ojämn nivå på handledares pedagogiska kompe-
tens och engagemang är gemensamt för hela programmet och återkommer i alla kurser 
där handledning ingår. Handledarnas engagemang och kvalitén på de kliniska placering-
arna har mycket stor betydelse för hur studenterna uppfattar en kurs och påverkar också 
deras lärande. Programmet har ett stort och svårt arbete med att jämna ut dessa olikheter. 
Detta är ett problem som inte enbart kan lösas inom en enskild kurs utan behöver adresse-
ras på programnivå (eller KI-nivå). En försvårande omständighet är att handledarna oftast 
är anställda inom SLL och inte KI och att ansvaret för deras kompetensutveckling åligger 
arbetsgivaren.  
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Kompetensutveckling för lärare 
Som ett led i examinationsöversynen och kvalitetssäkringen av examinationerna har pro-
gramnämnden angett följande krav i ”Utbildningsuppdrag per kurs och år 2016” till samt-
liga tematiska programkurser.  
 

 

Utbildningsuppdrag 2016: Minst en fjärdedel av de examinerande lärarna 
ska ha genomgått en grundutbildning i examination (senast december 
2016).  
 

 
Då kurserna skulle skicka in sin halvårsrapportering till programmet i september 2016 
reagerade många på kravet och påpekade att det var otydligt formulerat samt svårt att 
tillgodose då KI inte tillhandahåller kurser i examination. Inför uppdragen till institution-
erna 2017 tog programmet därför under 2016 in synpunkter från kursansvariga och for-
mulerade sedan om kravet samt beslutade att arrangera en kurs i examination (se Aktivi-
tetsplanen nedan).  

Förväntningar, lärandemål och återkoppling 
Frågorna om studenterna har haft en klar bild av vad som förväntades av dem under kur-
sen och om kursens lärandemål framgick i början av kursen får lägst samlat medelvärde 
av studenterna både för programkurser och för SVK. Det är också ett återkommande 
kommentarsområde i fritextsvaren i många av kurserna.  
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

6. Kursens lärandemål framgick i 
början av kursen. 

Ht-15 3,4 0,4 2,8-4,2 - - - 

Vt-16 3,5 0,4 2,6-4,2 3,4 0,6 1,7-4,4 

Ht-16 3,5 0,3 2,8-4,2 - - - 

7. Jag har haft en klar bild av vad 
som förväntades av mig under 
kursen.  

Ht-15 3,3 0,4 2,3-4,1 - - - 

Vt-16 3,4 0,4 2,4-4,2 3,7 0,6 2,0-5,0 

Ht-16 3,5 0,4 2,6-4,0 - - - 
 
Att tydliggöra lärandemål och vad som förväntas av studenterna för att uppnå dessa är 
grundläggande för studenternas lärande liksom återkoppling på genomförda prestationer. 
Lärandemål, betygskriterier och examinationsformer är översiktligt publicerat i läkarpro-
grammets kursplaner (som är under revidering). Det är dock respektive lärare och handle-
dares pedagogiska ansvar att tydliggöra hur kursplanerna/lärandemålen relaterar till den 
egna undervisningens innehåll och metoder och att ge såväl formativ som summativ åter-
koppling på studenternas prestationer. Här har de flesta kurserna i programmet stor för-
bättringspotential enligt kursvärderingarna.  
 
En vanlig uppfattning bland studenter är att man vill ha information om ”exakt vad som 
kommer på tentan”. Det är en svår balansgång att vara tydlig och samtidigt framhålla 
vikten av att examinationer i högre grad fokuserar på integrering och förståelse av sam-
manhang och principer än lösryckta fakta och detaljkunskaper.  

Studenter som hamnar efter och söker dispens 
I samtal med kursansvariga framkommer att man upplever att antalet ”problemstudenter” 
ökat de senaste åren. Med problemstudenter menas framförallt de som hamnar efter, inte 
lämnar in uppgifter i tid, inte kommer när de ska, plagierar osv. En del lärare upplever 
också att det är ett problem att man inte har tydliga strategier att avskilja olämpliga stu-
denter från undervisningen vilket resultaterar i att dessa studenter ibland fortfarande finns 
kvar under utbildningens senare terminer. Flera lärare uppfattar också att studenterna i allt 
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större utsträckning förvärvsarbetar parallellt med studier och i allt mindre utsträckning 
deltar i icke obligatoriska moment vilket också kan påverka studenternas resultat och 
uppfattning om utbildningens röda tråd, återkoppling, studentinflytande m.m.   

Den röda tråden och integrering mellan kurser  
Studenternas värderingar av om det funnits en röd tråd genom kursen varierar kraftigt 
mellan programmets kurser, särskilt bland de studentvalda kurserna.  
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

3. Det fanns en röd tråd genom 
kursen…  

Ht-15 3,5 0,5 2,0-4,4 - - - 

Vt-16 3,6 0,5 2,4-4,4 4,1 0,7 1,3-5,0 

Ht-16 3,6 0,5 2,4-4,3 - - - 
 
Flera kurser har stor förbättringspotential inom området samtidigt som det, enligt lärarna, 
för vissa kurser är svårt att förmedla en röd tråd mellan de olika medicinska specialistom-
råden som ingår i kursen.  
 
Det är inte bara inom en kurs som det behövs en röd tråd. Det måste också finnas en röd 
tråd genom utbildningen, en strategi för progression (både djup och bredd) och integre-
ring mellan kurser och teman. Vid en genomgång av programmet hittades t.ex. endast ett 
exempel på samarbete mellan basvetenskapliga och kliniska kurser där lärare från basve-
tenskapliga ämnen deltar under utbildningens senare, kliniska kurser. Det finns eventuellt 
fler exempel på det motsatta förhållandet, dvs. kliniker som medverkar under de basve-
tenskapliga kurserna.  

Kurswebbar och PingPong 
Trots att det genomsnittliga medelvärdet på frågan om relevant och lättåtkomlig kursin-
formation fanns tillgänglig på kurswebben var 3,9 för programkurser och 3,8 för SVK så 
påtalar många studenter i fritextsvar i de flesta kurser problem med PingPong och kurs-
webbarnas struktur och innehåll.  
 

  Programkurser SVK 

Fråga  M SD Min-max M SD Min-max 

11. Relevant kursinformation (…) 
fanns tillgänglig på kurswebben 
minst två veckor före kursstart. 

Ht-15 3,8 0,4 3,1-4,5 - - - 

Vt-16 3,9 0,4 3,0-4,6 3,8 0,7 2,3-5,0 

Ht-16 3,8 0,5 2,1-4,6 - - - 
 
Studenter upplever att kurswebbarna är svåröverskådliga och röriga och det är ett stort 
problem att webben har både öppna och låsta sidor. Studenterna efterfrågar en enhetlig 
struktur för alla kurser. I vissa kurser upplevs också schemat som rörigt och svåröver-
skådligt och studenterna vill gärna ha elektroniska, individuella scheman.  
 
Flera av kurserna arbetar redan med att förbättra information och struktur i PingPong, 
men arbete med att standardisera kurswebbarna måste även drivas på programnivå för att 
skapa en enhetlig struktur genom hela programmet. Ett bidragande problem är att alla 
inom programmet inte har samma uppfattning om vad som är en kurs, ett moment eller en 
del av en kurs osv. Här skulle man behöva en samsyn inom programmet. Läkarsektionen 
har på uppdrag av PN genomfört en egen enkät om kurswebbarna och presenterade sina 
förslag till ändringar av dagens struktur för Programrådet i januari 2017. Denna kommer 
att följas upp samtidigt som programmet avvaktar att KI eventuellt upphandlar en ny 
plattform för kurwebbar.  
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Studentvalda fördjupningskurser 
Läkarprogrammets drygt 50 studentvalda fördjupningskurser genomför kursvärderingar 
vid varje kurstillfälle och en sammanställning över resultaten diskuteras i Kommittén för 
SVK. Medelvärdena är genomgående mycket höga och de kurser som får ett något lägre 
resultat kontaktas alltid av studierektor för SVK för personlig återkoppling. Från och med 
2016 förväntades även kursansvariga för SVK skriva en kursanalys enligt samma mall 
som de tematiska programkurserna. Vårterminen 2016 var första omgången av det nya 
utvärderingssättet och kursanalyser för SVK, varför det inkom relativt få kursanalyser. 
Det finns därför inte ett tillräckligt stort underlag för analys. Från och med vårterminen 
2017 deltar även kursansvariga för SVK i läkarprogrammets kvalitetsdag då kursana-
lyserna diskuteras.   
 

Fråga  Medel Std av Min-max 

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat vär-
defulla kunskaper/färdigheter. 

Vt-16 4,1 0,6 2,3-5,0 

4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett ve-
tenskapligt förhållningssätt (…). 

Vt-16 3,8 0,7 2,5-5,0 

Hälsofrämjande arbete  
UKÄ påtalade i sin senaste utvärdering av läkarprogrammet att programmet inte exami-
nerar det nationella målet om hälsofrämjande arbete (se nedan) i tillräcklig utsträckning 
(se Kvalitetsberättelsen ovan). 
 

 

Högskoleförordningen (1993:100, bil. 2): Studenter ska kunna visa förmåga 
att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom 
hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter. 
 

 

Upptakten 
Upptaktens mål behöver kopplas till läkarprogrammets värdegrund, KI:s uppförandekod 
(eng. ”code of conduct”), betydelsen av ett etiskt, professionellt och vetenskapligt för-
hållningssätt i läkaryrket och interprofessionell utbildning. Förbättringsområdet är även 
relaterat till översynen av den vetenskapliga utbildningen (se ovan) och översynen av 
kursen Hälsa i samhälle och miljö (se nedan).  
 
Studenter anger ofta i kursvärderingar att kursen är för lång och att studietakten är för låg 
i relation till programmets första ordinarie kurs.  

Kursen Hälsa i samhälle och miljö  
Kursvärderingsresultaten på kursen Hälsa i samhälle och miljö (HSM) termin 11 har 
uppmärksammats under de senaste terminerna och programmet har initierat en djupare 
analys av studenternas synpunkter vilket är ett första steg i kommande översyn av termin 
11. Översynen kommer eventuellt starta under 2017.  
 
Studenter upplever att kursen är spretig (”Känns som man försökt klämma in allt inom 
försäkringsmedicin, epidemiologi och hälsoekonomi.”) och att den har en svår placering 
som programmets sista kurs innan IST och AT-intervjuer. Studenterna värderar vid den 
här tiden i utbildningen framförallt praktiknära kunskaper och färdigheter, gärna akutme-
dicin medan den här kursen framförallt ska ha ett hälso- och samhällsmedicinskt fokus. 
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Aktivitetsplan för 2017 
Programnämnden har beslutat att arbeta med nedanstående förbättringsområden och akti-
viteter under 2017. Det viktigaste långsiktiga målet för läkarprogrammet är att säkerställa 
att alla studenter uppnår de nationella målen och programmet kommer därför fortsätta att, 
under 2017-2020, fokusera på arbete med lärandemål och examinationer. Därför utgår 
aktivitetsplanen i stor utsträckning från tidigare analyser snarare än från analysen av 2016 
även om många områden är återkommande.  

1. Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt 
 
Förbättringsområde 
Sammanhållen vetenskaplig utbildning under programmet 
Förväntat resultat 

Mål 
Läkarprogrammet har en sammanhållen vetenskaplig strimma med lärandemål och ex-
aminationer som är i linje med de nationella ”vetenskapliga” målen. 
Delmål 

• Det nationella målet att söka relevant information examineras. 
• Det finns ett relevant innehåll i EBM-undervisningen genom hela programmet. 
• VetU strimman på termin ett är en sammanhållen kurs. 
 

Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Skapa en examination för målet: ”studenternas 

förmåga att söka litteratur”. 
Fredrik Wiklund  
Annika Wallberg 

2017 

2 Fortsatt översyn av EBM på de kliniska kur-
serna från termin nio (T9) dvs. tema 5-6.  

Temaordförandena 2017-
2018 

3 Skapa en ny VetU-kurs på termin ett (T1). Fredrik Wiklund 
Annika Wallberg 

2017 

2. Examination 
 
Förbättringsområde 
Examination och den röda tråden (constructive alignment)  
Förväntat resultat 

Mål 
Programmets examinationer skapar ett sammanhållet system som säkerställer att lärande-
målen och examinationer är kongruenta med varandra (dvs. uppfyller kraven på con-
structive alignment) och att alla studenter uppnår kursernas och strimmornas lärandemål 
såväl som de nationella lärandemålen. 
  
Delmål  

• Programmet har en examinationsstrategi.  
• Teman och strimmor har en modell för varje examination där lärandemål och ex-

aminationer motsvarar varandra (s.k. ”blueprinting”).  
• Examinatorer och övriga bedömare (t.ex. examinerande lärare och handledare i 

VFU) är väl insatta i befintliga tentamens och examinationsmetoder och får stöd i 
att utveckla sin kompetens inom området. 
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Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Skapa en examinationsstrategi för hela pro-

grammet. 
Examinationsgruppen 2017 

2 Undersöka hur väl befintliga examinationer 
svarar mot lärandemålen och målen i exa-
mensordningen. 

Examinationsgruppen 2017-2018 

3 Ge återkoppling till de kurser där överens-
stämmelsen mellan målen och examinationer 
visade sig inte uppfylla kraven. 

Examinationsgruppen 2017-2018 

4 Arrangera lärardagar/kurser om bedömning 
och examination (se nedan). 

Examinationsgruppen 
Programdirektor 

2017-2018 

3. Professionellt förhållningssätt  
 
Förbättringsområde 
Bedömning/examination av professionellt förhållningssätt  
Förväntat resultat 

Mål 
Professionellt förhållningssätt bedöms och examineras under alla kurser. 
Delmål 

• Det finns bedömningsmallar för professionellt förhållningssätt, för seminarier 
och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Skapa en mall för bedömning av professionellt 

förhållningssätt under seminarier och annan 
teoretisk undervisning. 

Examinationsgruppen  2017-2018 

2 Skapa en mall för bedömning av professionellt 
förhållningssätt under VFU. 

Examinationsgruppen 
PU-strimman 
PV-strimman 

2017-2018 

4. Kursplaner 
 
Förbättringsområde 
Kursplaner och den röda tråden (constructive alignment)  
Förväntat resultat 

Mål 
Lärandemålen, lärandeaktiviteter och examinationer är kongruenta med varandra (dvs. 
uppfyller kraven på constructive alignment). 
 
Delmål  

• Alla kursplaner för studentvalda fördjupningskurser (SVK) har kongruens mel-
lan målen, lärandeaktiviteterna och examinationer och kongruens med de tema-
tiska programkurser som respektive SVK är relaterad till.  

• Kursplaner för kurser för inresande utbytesstudenter, s.k. ”clinical rotations”, är 
reviderade på ett sätt som stämmer överens med programmets övriga kurser. 

Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Revidering av SVK:s kursplaner. 

 
 

Kursplanegruppen 
Kursansvariga 

2017 
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2 Revidering av kursplaner för clinical rotations. Kursplanegruppen 
LINK 
Kursansvariga 

2017 

3 Mappning mellan tabeller framtagna i samband 
med kursplanerevisionen och de nationella 
målen. 

Kursplanegruppen 2017 

5. Verksamhetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbild-
ning  
 
Förbättringsområde 
Bedömningar/examinationer i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och verksamhetsför-
lagd utbildning (VFU). 
Förväntat resultat 

Mål 
Alla studenter som godkänns har uppnått lärandemålen under VIL/VFU. 
Delmål 

• Det finns enhetliga bedömningskriterier/-instrument för bedömningar i 
VIL/VFU.  

• Programmet har ett system för bedömningar i VIL/VFU. 
Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Utveckla en mall för formativ och summativ 

bedömning i VFU/VIL.  
Wilhelmina Ekström 
Charlotte Leandersson 

2017 

2 Skapa ett system för formativa bedömningar 
under VIL/VFU.  

Examinationsgruppen 2017-2018 

6. Hälsofrämjande arbete  
 
Förbättringsområde 
Hälsofrämjande arbete (mål 6 i examensordningen)  
Förväntat resultat 

Mål 
Programmet har mål och examinationer som motsvarar nationellt mål 6. 
 
”För läkarexamen skall studenten: visa förmåga att initiera och genomföra hälsofräm-
jande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som 
grupper av patienter” (HF 1993:10). 
 
Delmål 

• Programmets aktiviteter och examinationer för nationellt mål 6 är kartlagda. 
• Det finns en plan för nya aktiviteter och examinationer.  
• Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom programmets tematiska programkur-

ser för att nationellt mål 6 olika delar.  
Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 En översyn av programmets aktiviteter och 

examinationer. 
Anna Freyschuss 
Arbetsgruppen mål 6 

2017 

2 Ta fram förslag till nya lärandeaktiviteter och 
examinationer. 

Anna Freyschuss 
Temaordförandena 
Strimmaordförandena 

2017 
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3 Säkra progression genom programmet och 
säkra examinationer. 
 

Anna Freyschuss 
Temaordförandena 
Strimmaordförandena 

2017 

7. Studentvalda kurser 
 
Förbättringsområde 
Contructive alignment mellan tematiska programkurser och fördjupningskurserna (SVK) 
Förväntat resultat 

Mål 
Det råder constructive alignment mellan tematiska programkurser och fördjupningskur-
ser (SVK).   
Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Översyn av överensstämmelse mellan 

SVK:ernas och de tematiska programkursernas 
lärandemål och examinationer.  

SVK-kommittén 
Temakollegier 

2017-2018 

8. Programmets introduktion  
 
Förbättringsområde 
Kursen Upptakt - introduktion till läkaryrket 
Förväntat resultat 

Mål 
Programmets introduktionskurs (Upptakten) motsvarar programmets nya behov och 
innehåll. 
 
Delmål 

• Det finns en plan för en ny struktur och innehåll för Upptakten. 
Aktiviteter Ansvariga Tidsplan 
1 Översyn och förslag till nytt upplägg tillsam-

mans med referensgrupp. 
Peter Henriksson Vt-2017 

9. Kompetensutveckling av lärare och administratörer 
 
Förbättringsområde 
Lärar- och administratörskompetens 
Förväntat resultat 

Mål 
Minst en fjärdedel av de examinerande lärarna5  ska ha genomgått en grundutbildning i 
examination (senast december 2017). Med grundutbildning i examination avses minst 
två dagars teoretisk kurs. För läkarprogrammets egna aktiviteter i ämnet ges intyg som 
kan användas för att nå målet. (Ur Utbildningsuppdrag 2017).  
 
 
 

                                                      
5 Enligt KI:s riktlinjer vid examination kan examinerande lärare t.ex. ”ansvara för arbetet med att 
formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment 
eller hel kurs.” 
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Minimikrav för kursansvarig är teoretisk pedagogisk utbildning i kursdesign, examinat-
ion, interprofessionellt lärande och grundläggande högskolejuridik. (Ur Utbildningsupp-
drag 2017). 
 
Aktivitet Ansvarig Tidsplan 
1 Arrangera kurs i examination för lärare. Programdirektor 

Kansli 
2017 

2 Arrangera kurs i högskolejuridik.  Programdirektor 
Kansli 

2017 

3 Arrangera exekutiva möten med lärare och 
administratörer. 

Programdirektor 
Kansli 

2017 

4 Arrangera föreläsning om bemötande för lärare 
och administratörer. 

Programdirektor 
Kansli 

2017 
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Indikatorspecifikation – Studenterna uppfattar att kursen har bidra-
git till utveckling av värdefulla kunskaper/färdigheter 
 
Basfakta  Förklaring 

Indikator Studenterna uppfattar att kursen har 
bidragit till utveckling av värdefulla 
kunskaper/färdigheter. 

Namn 

Syfte och kon-
struktion/ fe-
nomen 

Studenternas upplevelser av om 
kursen bidragit till att utveckla vär-
defulla kunskaper/färdigheter 

Kort beskrivning av indikatorn, vad den 
kan illustrera eller ”fånga”, eventuellt 
exempel på användningsområde/nivå 
e.d. Ev. koppling till annan indikator 
som berör samma område. 

Typ av indika-
tor 
a) struktur- 
b) process- 
c) resultat-
indikator 

Resultatindikator a) Strukturindikator= beskriver ramar 
och strukturella förhållanden, i vissa fall 
”input”. b) Processindikator=beskriver 
konkreta aktiviteter. c) Resultatindika-
tor=delresultat eller helhetsresultat, skilj 
på konkret verksamhetsresultat ”output” 
och effekter ”konsekvenser, impact”. 

Teknisk be-
skrivning 

Obligatorisk fråga i kursvärderingen 
(fråga 1): Jag uppfattar att jag ge-
nom denna kurs utvecklat värdefulla 
kunskaper/ färdigheter. 

Vad indikatorn mäter. Hur indikatorn är 
uppbyggd, ev. alternativa sätt (andra 
avgränsningar, ingående komponenter 
m.m.), rekommenderad litteratur… 
(ange gärna länkar). 

Kvantifiering (om möjligt) 

Mått I mycket liten grad, i liten grad, 
delvis, i hög grad, i mycket hög grad 
(1-5) 

Definition av befintligt mått eller förslag 
på nytt, t.ex. typ av värde, skala, index. 

Uppsatt mål/ 
målvärde 

I hög grad (4) Ange om möjligt målvärde med sikte på 
2018.  

Bakgrundsfakta 

Datakälla Sammanställning av kursvärde-
ringsdata 

Aktuell databas, webblänk, ansvarig 
kontaktperson, organisatorisk enhet.  

Felkällor/  
reliabilitet 

Svarsfrekvens  
Mättidpunkt 

Transparens viktig. Obs. att brister i 
reliabilitet inte nödvändigtvis är diskvali-
ficerande men är viktig att känna till vid 
uppföljning. 

Validitet Självskattning på kursnivå Mäter man verkligen det man vill mäta, 
var finns risk för ensidigt eller felaktigt 
utnyttjande.  

Övriga kom-
mentarer 

Gäller samtliga kurser, programkur-
ser (obligatoriska samt valbara), 
fristående kurser och uppdragsut-
bildning.  

 

Modell härledd ur Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2014: Metodik för indikatorklassifi-
cering. 
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Indikatorspecifikation – Studenterna uppfattar att kursen har bidra-
git till en utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt 
 
Basfakta  Förklaring 

Indikator Studenterna uppfattar att kursen har 
bidragit till en utveckling av ett ve-
tenskapligt förhållningssätt 

Namn 

Syfte och kon-
struktion/ 
fenomen 

Studenternas skattning av om kur-
sen har bidragit till att studenten 
utvecklat ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt 

Kort beskrivning av indikatorn, vad den 
kan illustrera eller ”fånga”, eventuellt 
exempel på användningsområde/nivå 
e.d. Ev. koppling till annan indikator 
som berör samma område. 

Typ av indika-
tor 
a) struktur- 
b) process- 
c) resultat-
indikator 

Resultatindikator a) Strukturindikator= beskriver ramar 
och strukturella förhållanden, i vissa fall 
”input”. b) Processindikator=beskriver 
konkreta aktiviteter. c) Resultatindika-
tor=delresultat eller helhetsresultat, skilj 
på konkret verksamhetsresultat ”output” 
och effekter ”konsekvenser, impact”. 

Teknisk be-
skrivning 

Obligatorisk fråga i kursvärderingen 
(fråga 4): Jag uppfattar att kursen 
har stimulerat mig till ett vetenskap-
ligt förhållningssätt (t ex analytiskt 
och kritiskt tänkande, eget sökande 
och värdering av information) 

Vad indikatorn mäter. Hur indikatorn är 
uppbyggd, ev. alternativa sätt (andra 
avgränsningar, ingående komponenter 
m.m.), rekommenderad litteratur… 
(ange gärna länkar). 

Kvantifiering (om möjligt) 

Mått I mycket liten grad, i liten grad, 
delvis, i hög grad, i mycket hög grad 
(1-5) 

Definition av befintligt mått eller förslag 
på nytt, t.ex. typ av värde, skala, index. 

Uppsatt mål/ 
målvärde 

I hög grad (4) Ange om möjligt målvärde med sikte på 
2018. 

Bakgrundsfakta 

Datakälla Sammanställning av kursvärde-
ringsdata 

Aktuell databas, webblänk, ansvarig 
kontaktperson, organisatorisk enhet… 

Felkällor/  
reliabilitet 

Svarsfrekvens  
Mättidpunkt 

Transparens viktig. Obs. att brister i 
reliabilitet inte nödvändigtvis är diskvali-
ficerande men är viktig att känna till vid 
uppföljning. 

Validitet Självskattning på kursnivå Mäter man verkligen det man vill mäta, 
var finns risk för ensidigt eller felaktigt 
utnyttjande.  

Övriga kom-
mentarer 

Gäller samtliga kurser, programkur-
ser (obligatoriska samt valbara), 
fristående kurser och uppdragsut-
bildning.  

 

Modell härledd ur Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2014: Metodik för indikatorklassifi-
cering. 
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