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Bedömning och handlingsplan för fristående kurs 8FA247 Medicinsk bildvetenskap för det 
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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. Kvartsfart tolkas underlätta för studenterna att genomföra 
kursen inom planerad studietid. Endast 1 kursomgång har getts, 
förkunskapskravens relevans för att kunna tillgodogöra sig kursen 
ska ses över då det förmodas vara en flaskhals i andel behöriga.  

Forskningsanknytning 
 

x   Bedöms fungera tillräckligt tillfredsställande 

Lärarkompetens 
 

 x  Bedöms vara tillfredställande, dock beroende av att låna in viss 
spetskompetens utifrån. Vid omarbetning av kursen bedöms fler 
LiU lärare kunna användas i undervisningen? Hur säkrar 
institutionen upp lärarbemanningen? 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

Handlingsplan 
Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet  

3(5) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Kursen har endast getts en gång med 6 studenter varav 5 st godkändes.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kursen Medicinsk bildvetenskap för det 
muskeloskeletala systemet 8FA247 delvis behöver utvecklas. En översyn av kursupplägg och antagningskrav för kursen ska göras. Ökad 
omställning till digitaliserat lärande är önskvärt. I samband med kvalitetssäkringsarbetet har några ytterligare 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. 
 
 
 

Arbetslivsperspektiv 
 

x   Flera av kursens lärare är kliniskt verksamma och har därigenom 
möjlighet att bevaka avnämarnas perspektiv. Även studenterna är 
kliniskt verksamma inom professionen.  

Studentperspektiv 
 

 x  Endast 1 omgång, med 5 studenter har getts. Evaliuate ska 
implementeras fullt ut på kursen. En formaliserad struktur för 
återkoppling till studenter saknas och ska utvecklas enligt LiUs 
riktlinjer. 

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?  

Måluppfyllelse/säkring 
av resultat: Tydliggöra 
röd tråd mellan kursmål, 
lärandeaktiviteter och 
examination 
 

I studiehandledning redovisa 
lärandeaktiviteter, examinerande 
moment, samt bedömningsgrunder 
kopplat till lärandemål. Ett raster över 
kursens lärandemoment och hur dessa 
kopplar till lärandemål och 
examinationsmoment ska läggas som ett 
dokument på kursens hemsida (LISAM) 
för tillgänglighet studenter och lärare, 
samt presenteras för studenter i samband 
med kursintroduktion.  

Studiehandledning, 
raster och kursupplägg 
ska vara klart HT21 inför 
kursstart VT22 

Kursansvarig  
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Utformning och 
genomförande: 
Omarbetning av kursplan 
med justering av 
förkunskapskrav, och 
omarbetning kursupplägg 

Kursplan har omarbetats med justering 
av förkunskapskrav för att ta bort 
flaskhals gällande behörighet. Kursplan 
har reviderats under HT20 och skickats 
till kursplanekommittén. Anpassning av 
kursinnehåll ska göras genom att 
inkludera delar från tidigare 
förkunskapskurs in i vår aktuella kurs. I 
det nya kursupplägget eftersträvas lärare 
primärt från LiU/RÖ.  

Kursplan klar oktober 
2020. Kursplan godkänd 
på HMV styrelsemöte 
201116. 
Kursupplägg ska vara 
klart HT21 inför 
kursstart VT22 

Kursansvarig 

Utformning och 
genomförande: 
Ökad digitalisering av 
kursen 

Kursupplägg ska omarbetas så att 
lärandeaktiviteter i möjligaste mån ska 
vara i digital form.  

Kursupplägg ska vara 
klart HT21 inför 
kursstart VT22 

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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