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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

  x Kursplanen är från 2007 och bör revideras, särskilt med 
formulering av mål som ska sorteras utifrån de tre olika 
kunskapsformerna. Målmatris (som tydliggör kopplingen mellan 
mål – lärmoment - examination) har upprättats men bör revideras 
utifrån ny kursplan och sedan implementeras så att lärare och 
studenter får en bättre förståelse för kopplingen mellan lärandemål, 
lärmoment och examination. 
Hållbarhetsperspektivet bedöms behöva utvecklas. Vid revidering 
av kursplan skall detta beaktas.   

Utformning och 
genomförande 

 x  Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom 
planerad studietid.  
Programmet bör införa en nybörjarenkät för att få bättre syn på 
studenternas bakgrund och motivationsfaktorer till kursen. 
Kursledningen uppmanas se över möjlighet till interaktivt moment 
mellan studenter, och digital examination på distans. Om kursen i 
sin helhet då blir på distans kan detta öka rekryteringen, 
kursdeltagandet och kursslutförande. Möjligheten att även driva 
kursen som uppdragsutbildning ska undersökas.  
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
God genomströmning hos de som kommer igång med kursen. För att motverka att studenter hoppar av på ett tidigt stadium ska 
informationen till presumtiva studenter bli tydligare vad gäller förväntad arbetsinsats.  
 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Forskningsanknytning 
 

 x  Kursens innehåll bör utvecklas baserat på koppling till nya 
forskningsrön.  

Lärarkompetens 
 

x   En stor del av undervisningen genomförs av 2 LiU-anställda lärare. 
Kursens innehåll är dock sådant att det finns fler lärare vid LIU 
med kompetens inom området och som skulle kunna undervisa 
inom kursen. Sårbarheten bedöms därför som liten.   

Arbetslivsperspektiv 
 

 x  Kursledningen uppmanas att systematiskt inhämta synpunkter från 
alumner, om användbarheten av kursen, särskilt ur ett 
avnämarperspektiv då en andel av de som går kursen är anställda 
inom industrin eller inom vården.  

Studentperspektiv 
 

 x  Evaliuate ska implementeras fullt ut. En formaliserad struktur för 
återkoppling till studenter saknas och ska utvecklas enligt LiUs 
riktlinjer. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

x   Bedöms vara delvis integrerat i undervisningen.  
Jämställdhetsperspektivet belyses och problematiseras i 
utbildningens olika moment.  
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Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kursen Allmän farmakologi, 8FG006, delvis 
behöver utvecklas då kursplanen är i behov av revidering med omfattande översyn av lärandemål. I samband med kvalitetssäkringsarbetet har 
några specifika utvecklingsområden identifierats vilka framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa ska kursansvarig även 
fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla kursen.  
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
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Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen genomförs?  

Måluppfyllelse    

Mål 1a: Revidera 
kursplanen 

 
 

 
Mål 1b: Hållbar 
utveckling ska inkluderas 
i kursen 

Revidera kursplanen utifrån de tre 
kunskapsformerna. Målmatris 
finns (se bilaga) men behöver 
uppdateras utifrån en nya 
reviderade kursplanen. 
Hållbar utveckling inkluderas i 
kursmålen när kursplanen 
revideras. 

augusti 2022 
 

 
 
 
augusti 2022 

Kursansvarig 
 
 
 
 

Kursansvarig 

Utformning och 
genomförande 

   

Mål 2: Undersök 
möjligheterna att skapa 
interaktiva moment för 
studenterna 

Kursansvarig kontaktar 
Didacticum och IT-avdelningen. 
Tillsammans undersöks hur 
interaktivitet kan stimuleras. 

augusti 2021 Kursansvarig 
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Mål 3: Undersök 
möjligheterna att skapa 
en rättssäker examination 
på distans  

Kursansvarig kontaktar 
Didacticum och IT-avdelningen. 
Tillsammans undersöks hur en 
rättssäker examination på distans 
kan genomföras. 

augusti 2022 Kursansvarig 

Mål 4: Undersök 
möjligheterna att driva 
kursen som 
uppdragsutbildning 

Proprefekt ansvarar för 
inventering av eventuella 
uppdragsgivare. Proprefekt 
kontaktar Jenny Alvin för vidare 
behandling. Dessutom undersöks 
möjligheterna att driva kursen som 
doktorandkurs för doktorander 
som saknar grundkunskap inom 
ämnet farmakologi. 

I bästa fall augusti 
2021 
Senast augusti 2022 

Proprefekt/Kursansvarig/Ämnesföreträdare 

Mål 5: Utveckla en enkät 
med syfte att ta reda på 
bakgrundsinformation om 
studenterna 

Enkät skapas av kursansvarig och 
publiceras på Lisam. 

augusti 2021 Kursansvarig 

Forskningsanknytning    
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Mål 6: Utveckla kursens 
innehåll baserat på nya 
forskningsrön 

Kontinuerligt modernisera 
inlämningsuppgifterna och 
föreläsningarna så att dessa 
inkluderar aktuella exempel på 
individuella variationer i 
läkemedelsbehandling, 
farmakogenetik etc. Detta 
genomförs av kursansvarig 
tillsammans med 
ämnesföreträdaren för ämnet 
Farmakologi och tillsammans med 
undervisande lärare. Ett bredare 
samarbete mellan lärare inom 
institutionen kommer också 
eftersträvas i syfte att dra nytta av 
varandras kompetenser. 

augusti 2021 Kursansvarig/Ämnesföreträdare 

Arbetslivsperspektiv    

Mål 7: Ett system för att 
inhämta åsikter från 
alumner ska utvecklas    

Vid muntlig återkoppling efter 
kursavslut ska studenter tillfrågas 
om deltagande i framtida 
alumnienkät 

augusti 2022 Kursansvarig 

Studentperspektiv    
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Mål 8: Förbättra 
tillvägagångssättet för att 
inhämta utvärderingar 
från studenter 

Implementera LiU-Evaliuate fullt 
ut genom att komplettera med 
kurs-specifika frågor. 
Möjligheterna till muntlig 
återkoppling vid kursavslut ska 
också undersökas. Återkoppling till 
studenterna vid kursstart avseende 
resultaten från LiU-evaliuate ska 
utvecklas enligt LiUs riktlinjer.  

augusti 2021 Kursansvarig 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Lärandemål Inspelade Föreläsningar från LiU Externa inspelade föreläsningar Textmaterial Test (Ja/Nej) Laboration (Ja/Nej) Uppgifter med fri‐text‐svar (Ja/Nej) 
Redogöra för grundläggande principer för 
läkemedelsabsorption,distribution och elimination 

Administreringssätt och beredningsformer (18min) 
Farmakokinetik - Absorption (13min) 
Farmakokinetik - Distribution (10min) 
Farmakokinetik - Metabolism (22min) 
Farmakokinetik - Exkretion (16min) 
Biofarmaci (18min) 

  Ja Ja Ja 

Redogöra för grunderna för läkemedel/receptor 
interaktionen och dess konsekvenser 

Vad är en receptor? (28min) 
Läkemedels effekter på receptorer (23min) 

  Ja Ja Nej 

Redogöra för läkemedel som påverkar neurotransmission Signalering genom neuron (14min) 
Autonoma nervsystemets farmakologi (24min) 
Lokalanestetika (21min) 

  Ja Nej Nej 

Redogöra för orsaker och konsekvenser vid 
läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar 

Individuella variationer vad gäller läkemedelseffekt (14min) Biverkningar (Läkemedelsindustriföreningen via Youtube, 
14min) 

Individuella variationer (från 
Läkemedelsboken) 
Läkemedelsinteraktioner (från 
Läkemedelsboken) 

Nej Ja Ja 

Diskutera principer vid läkemedelsprövning och 
läkemedelbehandling av äldre, barn och gravida 

 Äldre och läkemedel (Läkemedelsindustriföreningen via 
Youtube, 12min) 
Översikt Läkemedelsutveckling 
(Läkemedelsindustriföreningen via Youtube, 13min) 
Kliniska prövningar (Läkemedelsindustriföreningen via 
Youtube, 14min) 
Godkännande av läkemedel (Läkemedelsindustriföreningen 
via Youtube, 5min) 

Läkemedelsbehandling av barn 
(från Läkemedelsboken) 
Läkemedelsbehandling av 
gravida (från Läkemedelsboken) 

Ja Nej Nej 

Bilaga 1. Målmatris 
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