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 Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse/säkring av 
resultat  
 

x   Efter analys vid dialogen framkom att kursen har en hög 
måluppfyllelse 

Utformning och 
genomförande 

 x  Studenterna bör introduceras till och få användning av plattform 
universitetsstudier.  
Utifrån beskrivet utvecklingsområde bör det undersökas om kursen 
kan utvecklas till och marknadsföras som, distanskurs.  

Vetenskaplig eller 
konstnärlig grund 
 

x    

Lärarkompetens 
 

x   Lärarkompetens inom vissa specifika ämnesområden bör säkras 
upp i dialog med institution. 

Bildnings- och 
arbetslivsperspektiv  
 

x    
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Kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Planeringstal 22 (till vardera kursen). Många sökande till kurserna men vid upprop fylls inte alla platser. Deltagande är yrkesverksamma 
sjuksköterskor. Avhopp pga svårigheter att få besked från arbetsgivare om man får utrymme att utföra kursen på arbetstid. God 
genomströmning (80–100%) för de som startat kursen de två senaste omgångarna efter att ny kurskod infördes (delvis pga nya lärandemål). 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att kurserna 8FA292 och 8FA293 fungerar bra. 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. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
 
 

 
 

Studentperspektiv 
 

 x  Hantering av Evaliuate-resultat, återkoppling, och systematisk 
analys bör systematiseras på kurs och institutionsnivå. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

x    
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse och 
säkring av resultat 

   

Skapa målmatris för 
kurs 8FA292 och 
8FA293 

Utforma excelfil för målmatris och 
tydliggöra constructive alignement 

20230630 Kursansvarig 

Utformning och 
genomförande 

   

Öka möjligheten för 
yrkesverksamma 
studenter att delta i 
kurserna 

Undersöka möjligheten till att 
genomföra kursen som 
distansutbildning 
 
Undersöka möjligheten att genomföra 
kursen som uppdragsutbildning 

221201 
 
 
 

220801 

Examinator 

Införa digital 
examination 

Implementera användning av wiseflow 
i kursen 

240114 Examinator 

Vetenskaplig eller 
konstnärlig grund 

   

    

Lärarkompetens    
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Säkerställa fortsatt 
lärarkompetens vid 
generationsväxling 

Identifiera och tydliggöra behov av 
kompetens och kompetensutveckling  

240114 Kursansvarig 

Bildnings- och 
arbetslivsperspektiv 

   

Utveckla relevanta 
patientscenarion till 
undervisning 

I samverkan med student utforma 4 
patientscenarion/termin inför 
seminarium 

 

240114 Examinator 

Studentperspektiv    

Öka svarsfrekvensen på 
Evaliuate till minst 70% 

Tydliggöra tidigare Evaliuate-resultat, 
återkoppling, och analys vid kurstart 

230630 Kursansvarig 

Tydliggöra 
problembaserat 
lärande som 
pedagogisk modell i 
kursen   

Introducera plattform 
universitetsstudier vid kursstart  

230630 Kursansvarig 

Jämställdhetsperspektiv    

    
 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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