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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse/säkring av 
resultat  
 

 x  Hur examineras färdighet och förmåga mål nr 2?  Verb; behandla 
patienter, kan det examineras teoretiskt? I sådana fall föreslås 
förändrad formulering 
 
Målmatris (som tydliggör kopplingen mellan mål – lärmoment - 
examination) bör upprättats och sedan implementeras så att lärare 
och framför allt studenter får en bättre förståelse för kopplingen 
mellan lärandemål, lärmoment och examination. 

Utformning och 
genomförande 

 x  Kursens genomförande har reviderats nyligen, gruppuppgifter 
reviderats, guidelines tagits fram. Hur ges goda förutsättningar för 
studenterna att slutföra utb inom avsatt tid?  
Översyn av provkoder för delmoment ska ske.  

Vetenskaplig eller 
konstnärlig grund 
 

x   Bedöms fungera väl 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Avsaknad av underlag gör att det inte tydligt framgår hur många som registrerats på kursen samt hur många som avklarat kursen inom avsedd 
tid.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kursen Katastrofmedicin 7,5 hp, 8FA021 delvis 
behöver utvecklas.  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.  
 

Lärarkompetens 
 

 x  Vilken pedagogisk, vetenskaplig och i förekommande fall 
professionsrelaterad lärarkompetens – är nödvändig för att kursen 
ska kunna genomföras?  

Bildnings- och 
arbetslivsperspektiv  
 

x   Arbetslivsperspektivet bevakas gällande kursens innehåll genom att 
lärare och kursansvarig arbetar inom katastrofmedicinskt centrum 
och aktivt bevakar kunskapsfältet.  

Studentperspektiv 
 

  x Belyses ej adekvat i rapporten, Menti används som utvärdering. 
Evaliuate ska användas som huvudsakligt utvärderingsverktyg.   
Evaliuate ska implementeras fullt ut. En formaliserad struktur för 
återkoppling till studenter saknas och ska utvecklas enligt LiUs 
riktlinjer. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

 x  Kursens genomförande belyses på ett sådant sätt att man försöker 
tillgodose studenternas utifrån deras olika behov, men det framgår 
begränsat i rapporten begränsat hur ett jämställdshetsperspektiv 
belyses i innehåll. 
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
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?  

Mål 1: Revidera 
kursplanen med nya 
termer och begrepp. 

Uppdatera och revidera. 
Detta genomförs av kursansvarig 
tillsammans med undervisande lärare.    

Augusti 2021 Kursansvarig 

Mål 2: Fler studenter 
slutföra kursen. 

Se över disposition av 
inlämningsuppgifter under kursen. 
Arbete framgent att få maximalt utbyte i 
basgrupperna. 

Augusti 2022 Kursansvarig 

Mål 3: Undersök 
möjligheterna att 
skapa en säker 
examination på distans  

Kursansvarig kontaktar Didacticum och 
IT-avdelningen. Tillsammans undersöks 
hur en rättssäker examination på 
distans kan genomföras. Frågeställning 
om det är möjligt att vidga tidsspann på 
den skriftliga tentamen. 

December 2021 Kursansvarig 
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Mål 4: Kategorisera 
inlämningsuppgifter 
med poäng? 
 

Stöd till studenterna för studieplanering 
samt tidsdisposition 

Augusti 2022 Kursansvarig och ansvariga lärare 

Mål 5: Kurs helt på 

distans? 

 

Har genomförts under våren 2020. 
Möjliggör större spridning av studenter 
nationellt. Identifierat 
förbättringsområden. 

Augusti 2021 Kursansvarig 

Mål 6: Öka graden av 

måluppfyllnad av de 

tre lägst värderade.  

Gruppuppgift med mer konkreta 

frågeställningar i syfte att förstärka 

lärandemål som studenterna värderat 

med lägre måluppfyllnadsgrad? 

 

Januari 2022 Kursansvarig 

Mål 7: Öka 

kontinuitet och 

kvalitetssäkra 

lärarbemanning 

Diskussion och arbete pågår att 

adjungera kursledning. Sker i dialog 

med chef kunskapsenheten KMC. 

Augusti 2022 Kursansvarig/ Chef 
Kunskapsenheten KMC 

Mål 8: Se över 

möjligheten för olika 

inriktningar på kursen. 

Diskussion om att se Katastrofmedicin 

ur olika perspektiv. Beröringspunkter ur 

tvärvetenskaplig ansats med andra 

intuitioner.  

Öppna upp för samverkan 
och dialog. 

Proprefekt och kursansvarig/ Chef 
Kunskapsenheten KMC 
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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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