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Bedömning och handlingsplan för fristående kurs 8FA245 Läkemedel och fysioterapi 
(HMV) 

Dialog har genomförts vid HMV:s institutionsstyrelse 2020-08-23. Utöver institutionsstyrelsen har följande varit närvarande vid dialogen: 
Vicedekan Malin Lindqvist Appell, kursansvarig Martin Hägglund och utbildningsledare Kerstin Levin 
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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

x   En målmatris har under kvalitetssäkringsarbetet upprättats vilken 
tydliggör och visar på en god koppling mellan kursens lärandemål, 
lärmoment och examination). Målmatrisen bör kommuniceras och 
tillgängliggöras för kursens lärare och studenter.  

Utformning och 
genomförande 

x   Bedöms fungera väl vad gäller studentaktivt lärande.  Översyn av 
vilka ytterligare moment som kan ges digitalt på distans ska ses 
över. Kursupplägget är anpassningsbart och planerat för att ge 
förutsättningar att arbeta kliniskt parallellt med studierna.  
Studenterna har goda möjligheter att avsluta kursen inom planerad 
studietid. 

Forskningsanknytning 
 

x   Bedöms fungera tillfredsställande 

Lärarkompetens 
 

 x  Bedöms vara tillfredställande, institutionen måste dock bevaka att 
de pensionsavgångar som drabbar specialiserade läraktiviteter 
ersätts.   

Arbetslivsperspektiv 
 

 x  Studenterna är kliniskt verksamma inom professionen. Information 
om kursens relevans för arbetslivet inhämtas från de kliniskt 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Sökande till denna kurs på avancerad nivå är kliniskt verksamma fysioterapeuter. Av 42 antagna mellan 2017 och 2020 har 36 st avslutat med 
godkänt resultat (86%). Således bedöms genomströmningen vara god. Antalet registrerade på kursen har minskat något på de tre omgångar 
som kursen getts.   
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kursen Läkemedel och fysioterapi, 8FA245, 
fungerar bra. 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. 
 
 
 

verksamma studenterna bland annat i samband med en 
examinerande uppgift där kursens innehåll sätts i klinisk kontext.  

Studentperspektiv 
 

 x  Utskick av Evaliuate i relation till kursens avslut är ej 
ändamålsenlig och bör utredas med Evaliuategruppen på LiU. 
Evaliuate ska implementeras fullt ut på kursen, en formaliserad 
struktur för återkoppling till studenter saknas och ska utvecklas 
enligt LiUs riktlinjer. Studenternas synpunkter har än dock 
inhämtats och tagits tillvara via manuella kursvärderingar.  

Jämställdhetsperspektiv 
 

x   Bedöms belysas bra i utformning, innehåll och genomförande.   
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Underskrift dekan 
 

 
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?  

Utformning och 
genomförande: 
Öka digitalisering, 
omvandla seminarium 
digitalt 

Kursansvarig har sett över 
lärandeaktiviteter, och anpassat ett 
seminarium som tidigare genomfördes 
fysiskt till att genomföras i digitalt 
format. 

HT2020 (till aktuell 
kursomgång) 

Kursansvarig  

Lärarkompetens: 
Säkerställa succession 
avseende lärar-
bemanning injektions-
teknik 

Kursansvarig tar dialog med 
institutionsledning och nuvarande 
kurslärare kring möjliga ersättare med 
motsvarande kompetens, eftersträvar att 
lärare har anställning inom LiU / RÖ 

HT2021 ska en plan finnas 
för succession 
lärarbemanning inför 
kursomgång HT2022. 

Proprefekt utbildning på HMV. I 
dialog med kursansvarig. 
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Studentperspektiv: 
Anpassa digital 
utvärdering till 
kursens schema  

Utskick av kursvärdering av Evaliuate 
sker centralt, kursansvarig för dialog 
med Evaliuategruppen gällande lösning. 
Under tiden fortsätter kursen med 
kompletterande utvärdering i 
pappersform. Resultat av kursvärdering 
återkopplas till studenter under 
kommande kursomgång. 

Anpassning av 
utvärdering med 
Evaliuategruppen ska vara 
klar HT2021 så att 
utvärderingen ska 
genomföras digitalt via 
Evaliuate till kursomgång 
HT2022. 

Kursansvarig. 
Evaliuategruppen LiU 

 
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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