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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

  x Kursplan är fastställd 2014 och bör ses över rörande lärandemål, 
innehåll samt examinationsformer 
 
Målmatris (som tydliggör kopplingen mellan mål – lärmoment - 
examination) kan med fördel upprättas och implementeras så att 
lärare och studenter får en bättre förståelse för kopplingen mellan 
lärandemål, lärmoment och examination.  

Utformning och 
genomförande 

 x  Kursens administrativa stöd behöver förbättras. Innehåll och 
moment ska ses över. 

Forskningsanknytning 
 

x   Bedöms fungera tillfredsställande 

Lärarkompetens 
 

 x  Bedöms fungera bra. Undervisande lärare har hög 
ämneskompetens. Oklart hur den långsiktiga lärarbemanningen 
säkerställs. Undervisande lärare skall beredas möjlighet till 
pedagogisk kompetensutveckling via Didacticums kurser. 

Arbetslivsperspektiv 
 

 x  Arbetslivsperspektivet är en styrka med kursen, men kursansvarig 
och LiU uppdragsutbildning bör upprätta en process för att 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Antalet platser som erbjuds varierar utifrån intresseanmälan, men ett maxtak är satt till 40–50 deltagare. Under de tre år som kursen funnits 
på LiU Uppdragsutbildning har alla sökande som varit behöriga antagits till kursen (15-22 st). Kursen går över tre terminer (ca 65 veckor). De 
flesta deltagarna avslutar kursen, och de gör det inom avsedd tid.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kursen Käkkirurgisk operationssjukvård för 
tandsköterskor 15 hp, 8UG015 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.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 

systematiskt inhämta uppdragsgivarnas perspektiv på kursen, samt 
återkoppla eventuella förändringar.  

Deltagarperspektiv 
 

 x  Ett systematiskt arbetssätt kring kursvärderingar enligt 
uppdragsenhetens struktur ska implementeras fullt ut på kursen. 
Kursansvarig skall tillse att det finns en formaliserad struktur för 
återkoppling till deltagare och uppdragsgivare.  

Jämställdhetsperspektiv 
 

 x  Sned könsfördelning inom professionen vilket avspeglas i 
studentgruppen. Jämställdhetsperspektivet belyses och 
problematiseras inte i utbildningens olika moment.  
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Underskrift dekan 
 
 

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse 

Länkningen mellan 
kursens lärandemål – 
innehåll – examination. 
Finns det analys om det 
finns diskrepans? 

Examinationens innehåll baseras på 
kursens lärandemål. Svårt att veta de 
ämnen deltagarna lära sig under kursen 
är till nytta. Man kanske kan svara på 
den frågan genom att skicka en enkät 
till deltagarnas arbetsgivare. Är 
arbetsgivarna nöjda med kursen? 
Saknar de något? 

Hösten 2022 skickas 
enkät till de som har 
tidigare genomgått kursen 

Kursansvarig 

Genomgång av kursen, 
kursmål, kursinnehåll. 
Uppdatering 

Kursens innehåll och mål måste 
revideras. Olika deltagare med olika 
kunskaper och olika behov. 
Svårt att få praktikplats. 

Hösten 2022 Kursansvarig 

Utformning och genomförande 
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Vidareutveckla är ett 
pedagogiskt 
förhållningssätt som 
bygger på ett 
problembaserade 
lärande. 

I början av kursen introduktion till PBL 
och basgruppsarbete 

Våren 2022 Kursansvarig 

Införandet av video och 
film. Det är också 
värdefullt att visa bilder 
på indukning och 
assisterande personal 
under en operation 

Vi försöker under våren att filma ett 
antal operationer, hur man gör 
indukningar. 

Troligen går det att visa 
de till nästa termins, 
Hösten 2022 

Kursansvarig 

Forskningsanknytning 

    

Lärarkompetens 

Att stärka handledarna 
både pedagogiskt som i 
det personliga 
handledarskapet. 

Se till att samtliga föreläsare har 
handledarutbildning och introduktion 
till PBL och basgruppsarbete 

Hösten 2022 Kursansvarig 

Arbetslivsperspektiv 

    

Deltagarperspektiv 
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Digitalundervisning på 
delar av kusen 
underlättar för att 
deltagandet 

Det går att genomföra. Med tanke på 
Pandemin, ska vi kanske starta en 
sådan kurs till våren. 

Våren 2022 Kursansvarig 

Jämställdhetsperspektiv 

    

Hållbarhetsperspektiv 

Avancerad 
högskoleutbildning (15 
hp) för de seniora 
tandsköterskor som idag 
saknar motsvarande 
kurser. 

Det krävs en hel del arbete att ta fram 
en sådan kurs. Vet inte vilken/vilka 
hjälp och stöd man kan få? 

Våren 2023 Kursansvarig, LiU 
uppdragsutbildning 

 
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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