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 Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

x   Enligt underlag och enligt beskrivning och analys i rapporten 
fungerar detta bra. Uppföljning av genomströmning är inte möjlig 
pga nystartat program (HT19). 
 

Utformning och 
genomförande 

x   Omarbetat interprofessionellt masterprogram from HT19 med 
examina inom sex ämnen (huvudområden) och med två 
inriktningar; E-hälsa samt Hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens. Programmet ger stor möjlighet till individuell 
anpassning av ingående kurser, studietakt och ger möjlighet att 
avgå efter ett år (magisterexamen), eller två år (masterexamen). 
 
Programmet bör säkerställa att man har en struktur för 
återkoppling av Evaliuate till studenterna. 
Tydliga anvisningar för vilka krav som ställs för olika typer av 
uppgifter finns.  
Studenterna tar en aktiv roll i sina egna lärprocesser, mentor 
stödjer.  Mentorskap inom huvudområdena utgör en styrka för att 
studenternas livslånga lärande och motiverar de resurser som 
krävs. 
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Sedan programmet gick över på distans HT21 behöver särskild 
uppmärksamhet riktas på bibehållen kvalitet och att ett akademiskt 
”klimat” kan upprätthållas i digital miljö.  
Plattformen ”om universitetsstudier” skall implementeras.  
Examensarbetet har varit en flaskhals.  Det är vanligt att 
studenterna inte lyckas avsluta examensarbeteskursen inom 
planerad tid, programmet ser över kontrollpunkter och en struktur 
för att förbättra detta.  
 

Forskningsanknytning 
 

x   Fungerar mycket väl. 

Lärarkompetens 
 

 x  Kompetensutveckling inom digitala verktyg, pedagogiska aspekter. 
Programmet har själva initierat och drivit på lärarnas 
kompetensutveckling inom digitalt lärande på ett mycket bra sätt.  
 
Många lärare är involverade i kursen, till få procent. Har hög 
ämneskompetens och meriterade vetenskapligt.  
Oro finns kring kommande pensionsavgångar inom flera av 
programmets ämnesområden – Långsiktig plan önskas vilket bör 
ske i dialog med respektive avdelningar. Bemanningsplanering och 
ansvar sträcker sig över avdelnings- och institutionsgränser. 
 

Arbetslivsperspektiv 
 

x   Fungerar väl. Programmet utvecklar tillsammans med fakulteten ett 
system för systematisk alumnuppföljning.  
 

Studentperspektiv 
 

 x  Samverkansfora i olika former finns. Mentorssamtal ger möjlighet 
att göra sin röst hörd och påverka den individuella 
studiesituationen.  
Möjligheten att lägga till egna frågor i Evaliuate uppmuntras. 
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Kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Nystartat genomförande av programmet sedan HT19 med två inriktningar. Andelen studenter som väljer att läsa till en masterexamen 
respektive magisterexamen av de som registrerat sig på programmet ht19, ht20, ht21 har kontinuerligt ökat, vilket är positivt. HT 21 är det ca 
90% av studenterna som planerar ta ut en masterexamen. HT21 annonseras programmet som distansprogram vilket markant ökat söktrycket 
sedan start. HT21 har 92 sökt programmets 20 platser (+överintag 26). Ingen student har hunnit ta examen vilket gör att nyckeltal för detta 
saknas. Examensfrekvensen skall följas upp de kommande åren och diskuteras vid uppföljning av handlingsplan.   
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 
fungerar bra.  I samband med kvalitetssäkringsarbetet har några specifika utvecklingsområden identifierats vilka framgår av 

Struktur för terminsvisa möten mellan programledning och 
mentorer skall upprättas för att tillvarata återkoppling från 
studenterna som framkommit i mentorssamtal.   
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

x   Lågt antal män på programmet gör det svårt att dra slutsatser kring 
prestationsgrad jämfört med kvinnor.  
Lärandemål som rör jämställdhet, likaså moment, finns i 
programmets kurser. 
 

Hållbar utveckling 
 

x   Agenda 2030s globala mål introduceras tidigt på programmet, 
programmets lärare har kompetensutvecklat sig genom att delta på 
kurs.  Studenterna arbetar med olika aspekter på hållbarhet i sin 
portfolio, kontinuerlig reflektion efterfrågas. Kan programmet 
starkare profilera sig mot hållbarhet? Programmet kommer 
implementera moment inom den fakultetsövergripande satsningen 
”hållbar student”.  
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sammanställningen ovan samt programmets handlingsplan. Detta inkluderar en särskild uppföljning och utvärdering av genomströmningen. 
Utöver detta ska programmet även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla programmet.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
Underskrift dekan 

 
 
 
 

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse 
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A  
Utveckla en systematik 
och rutin för 
uppföljning av 
studenters 
genomströmning i 
kurser och på 
programmet samt för 
uttag av examina. 
 
A1 
På kursnivå kunna följa 
och jämföra 
genomströmningen av 
studenter på 
programmets kurser. 
 
A2  
Programledning ska 
inneha kunskap om 
studenters studietid på 
programmet och till 
uttag av examen inom 
respektive 
huvudområde. 

A1 
Utarbeta en rutin för uppföljning av 
genomströmning av studenter i 
programkurser, ca två månader efter 
kursens slutdatum. Kontinuerlig 
analys av poängproduktion per kurs 
för att kartlägga om det finns kurser 
med lägre genomströmning och 
därmed kunna identifiera behov av 
åtgärder som stödjer 
genomströmningen. 
 
A2 
Utarbeta rutin för uppföljning och 
analys av tidsåtgång för studenters 
genomströmning i programmet och till 
uttag av examina. I analysen behöver 
det beaktas om studenten studerar på 
hel- eller halvfart, huvudområde och 
om studenten har en magister inom 
huvudområdet vid programstart. 

A1 
December 2022 
 
A2 
Juni 2022 

A1 
Programansvarig  
 
A2 
Programansvarig 

Utformning och genomförande 
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B1 
I transformeringen från 
campusprogram till 
distansprogram 
bibehålla en god 
kvalitet, upprätthålla 
ett akademiskt klimat 
samt tillämpa PBL som 
metod i programmets 
kurser. 
 
B2 
För samtliga 
programkurser ska det i 
LISAM finnas tillgång 
till tidigare 
programstudenters 
Evaliuate 
kursvärderingar. 
 
B3 
Tid för studenters 
genomförande av kurs 
”Självständigt arbete 
(examensarbete) i 
huvudområdet” har för 

B1 a 
Lägga till (öppna) frågor i Evaliuate 
kring genomförandet med fokus på det 
digitala formatet i samtliga 
programkurser.  
 
B1 b 
Kontinuerligt vid möten med både 
lärarlag och med kursansvariga 
diskutera och delge varandra 
erfarenheter kring att använda olika 
digitala ”redskap” och deras 
användning i relation till tillämpning 
av PBL samt hur synkrona upplägg 
av utbildningsmoment kan bibehållas 
men anpassas för digitalt format. 
 
B1 c 
Vid studenternas terminsvisa 
individuella mentorssamtal bevakar 
mentorn inom respektive 
huvudområde hur studenten 
uppfattar det digitala formatet i 
relation till akademiska klimatet och 
kursernas kvalitet. Informationen 
från mentorerna följs upp av 

B1 a 
November 2022 
 
B1 b 
November 2024 
 
B1 c 
Juni 2022 
 
B1 d 
September 2022 
 
B1 e 
November 2026 
 
B2 a 
Januari 2022 
 
B2 b 
November 2026 
 
B3 
September 2022 

 

B1 a 
Programansvarig, kursansvariga 
och examinatorer 
 
B1 b 
Programansvarig, kursansvariga 
och examinatorer 
 
B1 c 
Programansvarig 
 
B1 d 
Programansvarig och 
kursansvariga 
 
B1 e 
Programansvarig, kursansvariga 
och examinatorer 
 
B2 a 
Programansvarig 
 
B2 b 
Programansvarig 
 
B3 
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studenter på tidigare 
utbildningsplan varit 
betydande längre än 
stipulerad kurstid. 
Upplägg och struktur 
för motsvarande kurs i 
nuvarande program 
behöver utvecklas med 
målet att studenterna 
ska genomföra kursen 
inom kurstiden. 
 

programansvarig vid gemensamt 
mentorsmöte. 
 
B1 d 
Introducera plattformen ”Om 
universitetsstudier” i den första och 
för samtliga studenter obligatoriska 
programkursen.  I kursen lyfts 
informationen om distansstudier och 
kursmoment införs där studenterna 
tar del av materialet kring PBL. 
Plattformen ska finnas tillgänglig via 
LISAM i samtliga programkurser. 
 
B1 e  
Utifrån kursvärderingar i Evaliuate 
och vad som framkommer i dialog 
med kursansvariga, mentorer och 
lärare analysera och kontinuerligt 
utveckla och åtgärda det som är 
möjligt att förbättra i programmets 
kurser. 
 
B2 a 
Separera tidigare sammanslagning 
av Evaliuate kursvärderingar för 

Programansvarig och 
kursansvarig 
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programstudenter respektive 
studenter som läser motsvarande kurs 
som fristående kurs.  
 
B2 b 
Kontinuerligt vid kursansvarigmöten 
följa upp rutin för återkoppling av 
resultat från Evaliuate. 
 
B3 
Tillsätta en arbetsgrupp för översyn 
av hur kursens struktur i form av 
kursmoment och information till 
studenter och handledare kan 
utvecklas och tydliggöras för att 
stödja studenters genomförande av 
kursen inom kurstiden.  
 

Forskningsanknytning 

-    

Lärarkompetens 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

Handlingsplan  
Masterprogrammet I medicinsk vetenskap 

 

 

 

C 
För att kunna 
genomföra de kurser 
och utfärda de sex 
examina som ryms 
inom programmet 
behövs en 
säkerställd tillgång till 
lärare med kompetens 
inom respektive 
huvudområde dvs inom 
arbetsterapi, 
folkhälsovetenskap, 
fysioterapi, logopedi, 
omvårdnadsvetenskap 
och medicinsk 
pedagogik. 
 

C1 
Tydliggörande av var 
bemanningsansvar för respektive 
huvudområde på programmet finns.  
 
C2 
Upprätta en långsiktig plan för 
kompetensförsörjning för att möta 
pensionsavgångar och ökat 
studentantal på programmet.  
 
C3 
Upprätta en formaliserad rutin för 
dialog med respektive 
avdelningar/enheter inför kommande 
termin/ers behov av lärarkompetens 
inom respektive huvudområde.  
 
C4 
Kursansvariga för programkurser 
använder Retendo för att skapa en 
tydligare överblick av 
kompetensförsörjning och 
lärarbemanningen på programmet 
och dess tillhörande kurser.  
 

C1 
Juni 2022 
 
C2 
Juni 2022 
 
C3 
September 2022 
 
C4  
Juni 2024 
 

C1  
Fakultetsledning och 
institutionsledning för HMV och 
BKV 
 
C2  
Fakultetsledning och 
institutionsledning för HMV och 
BKV 
 
C3 
Programansvarig och 
avdelningschefer  
 
C4 
Programansvarig, 
avdelningschefer och 
kursansvariga 
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Arbetslivsperspektiv 

D 
För kontinuerlig 
utveckling av 
programmet behövs 
systematisk information 
om programalumners 
fortsatta arbetsliv och 
hur de uppfattar 
utbildningens relevans 
och användbarhet i 
arbetslivet. 

D1 
Utarbeta rutin för att inhämta och 
analysera bakgrundsinformation om 
programmets alumner via LiU:s 
tillgängliga data i ”Bak- och 
Framgrund”.  
 
D2 
Utarbeta rutin för att genomföra och 
analysera enkätundersökning utifrån 
Medicinska fakultetens alumnenkät 
med programanpassade frågor 
gällande utbildningens relevans, 
användbarhet i arbetslivet, nöjdhet 
med utbildningen och hur programmet 
kan utvecklas. 
 

D1 
September 2023 
 
D2 
September 2023 

D1 
Programansvarig 
 
D2 
Programansvarig 

Studentperspektiv 
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E 
Formalisera och 
tydliggöra en struktur 
för att tillvarata den 
återkoppling som 
studenter vid 
terminsvisa individuella 
mentorsamtal delger 
gällande innehåll, 
upplägg och 
examinationsförfarande 
i programmets kurser. 

E1 
Genomföra terminsvisa möten mellan 
programledning och mentorer.  
 
E2 
Vid terminens sista programutskott 
diskutera hur den återkoppling från 
studenterna som framkommit i 
mentorsamtal kan tillvaratas. 
 

E1 
Juni 2022 
 
E2 
Juni 2022 

E1 
Programansvarig 
 
E2 
Programansvarig 

Jämställdhetsperspektiv 

-    

Hållbarhetsperspektiv 
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F 
För programmets 
studenter som i stor 
utsträckning arbetar 
parallellt med sina 
studier är hållbarhet i 
livssituationen (som 
student, i sin profession 
och i privatlivet) en 
utmaning men också en 
förutsättning för att 
möjliggöra det 
livslånga lärandet.  
 

F1 
Implementera utbildningsmoment med 
tillhörande verktyg från det 
fakultetsövergripande materialet kring 
”Hållbar som student – hållbar i 
vårdyrket”  
 
F2 
I ett pilotprojekt i kursen 
”Självständigt arbete (examensarbete)” 
pröva utbildningsmoment inom 
”Hållbar som student – hållbar i 
vårdyrket” anpassade till 
programmets studentgrupp.  
 

F1 
Juni 2024 
 
F2 
Juni 2022 
 

F1 
Programansvarig 
 
F2 
Programansvarig 

 
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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