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Kvalitetsrapportering fristående kurs 
Katastofmedicin 

Basdata 
Kurskod/kursnamn:   8FA021/Katastrofmedicin 
Antal högskolepoäng:   7,5 
Nivå:    Avancerad nivå  
Område:   Medicin, omvårdnadsvetenskap 
Länk till aktuell kursplan: 
Campusförlagd eller distans:  Distans 
Helfart/halvfart/kvartsfart:  Halvfart, dagtid 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: 

- Högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller godkänd termin 4 på 
sjuksköterskeprogrammet eller godkänd termin 8 på läkarprogrammet 

- Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på 
grundnivå 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 
 
Nyckeltal 

 
Måluppfyllelse/säkring av resultat  
Kursen bedrivs av Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i samarbete med 
Linköpings universitet. KMC jobbar med forskning, utveckling och utbildning inom 
katastrofmedicin nationellt och internationellt. Det är i huvudsak en distanskurs 
med två obligatoriska träffar á två dagar i början och vid kursavslut. Studierna 
syftar till att studenten ska vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper i 
katastrofmedicin. Efter avslutad kurs förväntas studenten: 
 
Kunskap och förståelse 

• Förklara hur svensk sjukvård organiseras och leds vid särskild händelse. 
• Definiera och jämföra olika katastrofmedicinska termer och begrepp. 
• Identifiera risker och händelser som kan påverka grundläggande funktioner 

i samhället. 
• Jämföra hälso- och sjukvårdens ansvar med det övriga svenska 

krisberedskapssystemet. 
• Identifiera och ge exempel på katastrofmedicinska händelser internationellt 

och jämföra behoven av insatser i sådana händelser. 
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Färdighet och förmåga  

• Prioritera medicinska åtgärder och angelägenhetsgrad utifrån en 
masskadesituation. 

• Identifiera skador och behandla traumapatienten utifrån A-E-principerna. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Identifiera krisreaktioner hos drabbade och värdera behovet av 
krisstödsinsats. 

 
De studenter som lämnat in sina arbeten i form av individuellt arbete, grupparbete 
och litteraturstudie ges möjligheten att genomföra ett diagnostiskt test inför den 
skriftliga tentamen. Testet sker digitalt med frågor som utgår från den skriftliga 
tentamen. Återkoppling sker automatiskt under testets genomförande. Slutlig 
examination av kursen sker med hjälp av skriftlig tentamen samt en litteraturstudie. 
I examinationen ingår också ett obligatoriskt litteraturseminarium. De sista två 
terminerna har dessa dagar, pga. Covid-19, genomförts på distans.  
 
Vid sammansättning av den skriftliga tentamen säkerställer vi att samtliga 
lärandemål finns representerade bland tentamensfrågorna. Den skriftliga 
examinationen, litteraturseminariet och inlämningsuppgifterna tillsammans 
säkerställer att alla godkända studenter har uppnått kursens syfte och mål.   

 
Studenterna uppmuntras att tidigt påbörja arbetet med litteraturstudien för att 
lärarna ska kunna erbjuda det stöd som är nödvändigt. 

 
Kursvärdering har genomförts digitalt dels via Menti under sista kursdagen, dels via 
Evaluiate efter avslutad kurs. Nedan är ett urklipp gällande kursens lärandemål där 
deltagarna fick göra en skattning vid kursstart och en värdering hur väl kursen levt 
upp till lärandemålen, efter kurs. 

 
Före kurs HT 2020: 
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Efter kurs HT 2020: 

 

 

 
Utformning och genomförande  
För att uppnå kursens lärandemål är kursinnehållet indelat i huvudsak tre 
kursmoment. Ett individuellt arbete, ett grupparbete och en litteraturstudie. 
Samtliga kursmomenten innehåller inlämningsuppgifter vilket kräver aktiva 
studenter.  Eftersom kursen ges på distans får studenterna full frihet att arbeta med 
uppgifterna närsomhelst. Sista inlämningsdag för samtliga uppgifter är tydligt 
redovisade.  
 
I samband med kursstart och under de två inledande fysiska dagarna introduceras 
studenterna till kursen och till kursens arbetssätt genom att vi går igenom 
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studiehandledning och schema. Här deltar fysiskt vår administrativa kontaktperson 
för att svara på eventuella frågor kring registrering och hur det är att vara på 
student på LiU. Sedan följer en övergripande introduktion till ämnet 
katastrofmedicin tillsammans med scenariodiskussioner. Studenterna delas 
därefter in i basgrupper. Basgrupperna är sammansatta utifrån ett digitalt formulär 
som skickats ut i samband med kursinbjudan. Där har de redovisat sin 
yrkesbakgrund, ambition, tider att studera mm. Underlaget används också för att 
kunna skapa grupper som har en bra sammansättning med liknande ambitioner. 
Samtliga studenter arbetar vanligtvis oregelbundet i vården parallellt med sina 
studier. Vi har konstaterat att om studenterna fortsättningsvis ska ha en möjlighet 
att tidsmässigt mötas digitalt underlättas detta genom förhållandevis små 
basgrupper. Gruppen tilldelas ett tydligt ansvar för gruppuppgifter, 
kommunikationsvägar och tider för gemensamma träffar och ambitionsnivå. En 
överenskommelse ska dokumenteras och resultera i ett gruppkontrakt som 
redovisas skriftligt ca en vecka efter kursstart.  

 
Dag 2 tilldelas grupperna tre olika scenarion. Varje scenario är en beskrivning av en 
händelse med ett katastrofmedicinskt perspektiv där olika lärandemål är kopplade 
till respektive scenario. Scenarierna presenteras för att gruppen ska inventera sina 
kunskapsbehov och vidare kunna applicera lärandemålen i ett sammanhang. Med 
denna nyvunna kunskap som grund och stöd ska det individuella skriftliga arbetet 
genomföras genom att beskriva och redogöra olika ämnesrelaterade områden 
kopplade till lärandemålen. Vi lägger särskilt stor vikt på återkoppling på den 
individuella inlämningsuppgiften. Det är av stor vikt för fortsatt arbete att 
studenten har fått med alla delar och att kunskapen är på tillräcklig nivå.  
 
Sedan följer en föreläsning innehållande särskild sjukvårdsledning som bygger på 
att studenterna tidigare tittat på några korta introducerande filmer som KMC tagit 
fram.  
  
Grupperna introduceras sedan till sin gruppuppgift. Uppgiften bygger på att studera 
en för gruppen tilldelad observationsrapport (KAMEDO-rapporter) som är skriven 
av ämnesexperter.  Rapporterna bygger på olika katastrofmedicinska typhändelser 
som inträffat världen över. Syftet är att analysera rapporternas resultat med 
gruppens kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi avslutar dag 2 med en 
föreläsning som innehåller ett omhändertagande av patient med livshotande skador 
genom A-E och ämnet triage. 

 
Erfarenheter från andra distansutbildningar har visat att interaktionen med 
studenterna är viktig för att hålla kvar dem över hela kurstiden och minska avhopp. 
Därför erbjuder vi en frivillig distansträff placerat i mitten av de tio studieveckorna. 
Denna träff har använts till att diskutera syfte och frågeställningar i 
litteraturstudier. Detta för att skapa bättre underlag till studenternas egna arbeten. 
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Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
Kursen vilar på vetenskaplig grund. I kursen finns två moment där studenterna med 
hjälp av vetenskaplig litteratur, framför allt vetenskapliga artiklar, ska redovisa 
olika resultat. Den större uppgiften, litteraturstudien, utgår från mallen för 
litteraturstudie på avancerad nivå, men är reviderad relaterat till den begränsade 
omfattningen. Under introduktionsdagarna hålls en föreläsning om hur man skriver 
ett vetenskapligt arbete, av Jonathan Rakar. 

 

 
Lärarkompetens  
På kursen har undervisningen till och med december 2020 genomförts av två lärare, 
Maria Lampi och Oscar Henning från KMC, med specifik kunskap inom 
ämnesområdet katastrofmedicin. Oscar och Maria har under 2020 valt att gå vidare 
till andra arbetsgivare utanför Region Östergötland. 

 
Från och med januari 2021 har Louise Almström och Karin Moscicki, båda lärare på 
KMC genomfört kursen. Från Ht-21 är Karin Moscicki kursansvarig.  Ytterligare 
lärarkompetens tillförs av Mattias Haegerstam och Caroline Hybinette som stöd i 
studenternas arbeten. Mattias och Caroline är specialistsjuksköterskor med bred 
undervisningskompetens och stort intresse för katastrofmedicin. Examinator är 
professor Andreas Wladis knuten till LiU via BKV instutionen.  

 
Namn Kompetens 
Karin Moscicki (kursansvarig) MSc, RN, NP, lärare på KMC 
Louise Almström BSc, RN, lärare på KMC 
Caroline Hybinette MSc, RN 
Mattias Haegerstam MSc, RN 
Jonathan Rakar PhD, MSc 

 
 

Inför vårterminen 2016 gjordes stora förändringar för att modernisera och förbättra 
kursen. Då vi under flera år haft ett stort söktryck på kursen och vetskap om att vår 
målgrupp ofta arbetar kliniskt valde vi att ta steget från campusförlagd 
undervisning till distansundervisning, för att göra kursen mer tillgänglig. Från VT 
2019 ökade vi också antalet platser på kursen från 24 till 40 och från 2020 också 
höst- och vårtermin. Utvecklingsarbetet innebar också att vi skapade nya typer av 
uppgifter till våra studenter såsom gruppuppgiften och utformade guidelines som 
stöd för skrivandet av litteraturstudien. Vi passade också på att spela in 
introducerande föreläsningsfilmer. Arbetet var omfattande men vi har ändå fortsatt 
vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Inför varje termin tar vi studenternas 
återkoppling och kursvärdering i beaktan och försöker implementera deras 
förbättringsförslag. En återkommande synpunkt har varit att studenterna upplevt 
att arbetsbördan och inlämningsuppgifterna varit mycket komprimerade till slutet 
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av kursen. För att hjälpa dem att tidigare komma igång med litteraturstudien 
introducerade vi hösten 2020 ett ytterligare moment på den frivilliga distansträffen 
i syfte att beskriva och diskutera hur man skriver en litteraturstudie med fokus på 
syfte och frågeställningar. Vi fick denna termin inte samma påstötningar att 
arbetsbördan varit för stor och vi har också upplevt en högre kvalitet på 
studenternas litteraturstudier.   
 
Under kommande terminer planeras att utöka antalet föreläsningar, både inspelade 
och ”live”, med personer som har stor erfarenhet inom sina specialistområden, bl. a 
katastrofmedicin utomlands, triagering och övningserfarenheter inom det 
katastrofmedicinska området. 

 
Framtida utvecklingsmöjligheter  

• Kategorisera inlämningsuppgifter med poäng? 
• Kurs helt på distans? 
• Redundans distanslösningar för seminarium och skriftlig 

examination? 
• Gruppuppgift med mer konkreta frågeställningar i syfte att 

förstärka lärandemål som studenterna värderat med lägre 
måluppfyllnadsgrad? 

 
 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  
Kursansvarig och Louise Almström arbetar på KMC och är därför ständigt 
uppdaterade med den senaste kunskapen och de senaste rönen inom området. KMC 
har också en omvärldsbevakning inom området. 

 
Studentgrupperna på kursen brukar vara heterogena. Vissa studenter läser kursen 
under sina pågående studier på sjuksköterske- eller läkarprogrammet. Ett exempel 
på en återkommande grupp studenter är yrkesarbetande sjuksköterskor eller läkare 
som vill fördjupa sina kunskaper inom området katastrofmedicin. Kursledningen 
har vid senaste kurstillfällena infört ett moment där alla studenter i början av 
kursen ska presentera sig själva och beskriva vilken ambitionsnivå de anser sig ha 
under kursen. För den kategori studenter som yrkesarbetar inom vården med 
oregelbundna arbetstider finns en vinst i att veta när kursdeltagarna har bäst 
möjlighet att träffas i basgrupper. Vi strävar efter att hitta optimala 
sammansättningar i grupperna gällande praktiska delar som arbetstid. Men även att 
få till tvärvetenskapliga grupper och blanda deltagare från storstadsregioner och 
glesbygd. Detta leder till givande diskussioner kring förutsättningarna för vård och 
logistik vid katastrofsituationer. Positivt med momentet är att vi som lärare får en 
bakgrund på våra studenter. 
 
Studenterna har många gånger anknytning till katastrofmedicin i sin yrkesvardag, 
och beskriver att kursen ger dem en ökad kunskap och förståelse inom området. 
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Studentperspektiv  
Utifrån kursutvärderingarna försöker vi hela tiden utveckla kursen. Under 
introduktionsdagarna presenteras tidigare terminers utvärderingar och vilka 
åtgärder som vidtagits. Studenterna uppmanas redan då att vid kursavslut fylla i 
Evaliuate, dock har svarsfrekvensen hittills varit låg, därav kompletteringen med 
Menti. 

 
Jämställdhetsperspektiv  
Undervisningen varieras genom att vi tillhandahåller kursmaterial både i form av 
film och i form av skriftligt material. Som tidigare beskrivits arbetar studenterna 
också med olika typer av inlämningsuppgifter samt diskussioner i basgrupper 
utifrån givna scenarion. Genom att på detta sätt variera undervisningen hoppas vi 
nå så många studenter som möjligt. I kursen varierar vi patienter med olika ålder 
och kön, detta för att studenterna ska få ta del av fysiologiska variationer.  
 
Urvalet påverkas av de särskilda förkunskapskrav som ställs, vilket kan leda till en 
exkludering av vissa grupper. Många av studenterna är sjuksköterskor, vilket är en 
kvinnodominerad yrkesgrupp, vilket får till följd att vi har en viss övervikt av 
kvinnliga studenter. Genom att förändra förkunskapskraven så att fler yrkesgrupper 
inkluderas, ökar sannolikheten att gruppen blir än mer heterogen. 
 
 

Övrigt 
Då en större inventering pågår nationellt kring hur utbildningen inom ämnet 
katastrofmedicin ser ut, kommer det med största sannolikhet behöva genomföras 
en revidering av kursen. Likaså har samhället förändrats sedan kursplanen initialt 
skrevs, och det civila försvaret har fått en stor roll. För att tillgodose behovet av 
utbildning finns stora möjligheter för utveckling av denna kurs, exempelvis 
följande: 

- Utökade kurser, där det erbjuds en grundutbildning i katastrofmedicin och 
därefter olika påbyggnadskurser, exempelvis ledningsperspektivet, 
traumatologi eller internationellt perspektiv. 

- Samverkan med grund- och specialistutbildningar, där det idag är 
begränsad utbildning inom katastrofmedicin 

- Uppdragsutbildningar som kan erbjudas personal inom hälso- och 
sjukvården, beroende på funktion. Idag pågår ett arbete på KMC kring att 
utforma nya utbildningar, och detta arbete skulle inom vissa delar kunna 
kopplas till LiU för att öka tillgängligheten. 

- MOOC för att ytterligare öka tillgängligheten. 
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Vi ser även möjligheter att utöka antalet platser på kursen, särskilt om den 
genomförs helt via distans, där det då framför allt är antalet basgruppshandledare 
som är begränsningen. I dagsläget har vi enbart lärare som i första hand är knutna 
till KMC, men sannolikt finns det lärare på LiU som skulle kunna fungera som 
lärare på kursen. 
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