
Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022.09.27
Utbildning: Apotekarprogrammet
Ansvarig: Jörgen Bengtsson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan
Utvecklingsområden Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå) Tidsplan (när genomföra)
Inga nya utvecklingsområden har initierats

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått) Tidsplan (när genomfört)

Studierelaterad hälsa Hög Arbeta med studenternas ökande upplevelse av 
psykisk ohälsa

1. Införa gemensam struktur på 
programsidor i studium
2. Införa moment på tidiga terminer
3. Lärare på Farmfak utbildas inom Mental 
Healt First Aid för att tidigt kunna 
uppmärksamma psykisk ohälsa
4. Löpande avstämningar mellan 
studentkåren och programsamordnare

1. Klart
2. implementerat
3. Implementeras 2022
4. Löpande avstämningar några 
gånger per termin

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått) Tidsplan (när genomfört)

Fördjupningsprojekt Medel Erhålla en rättssäker bedömning och 
likabehandling av alla studenter 

1. Revidera bedömningskriterier för 
fördjupningsprojekt (svenska och engelska)
2. Samla in underlag (goda exempel) av 
instruktioner till studenter om t.ex. 
handledningstid, dead-lines
3. Anordna en workshop där examinatorer 
från olika ämnen träffas och diskuterar 
projekt för att harmonisera bedömning

2018-2020
1. klart
2. Ej genomfört 
3. Ny koordinator för 
fördjupningsprojekt - 
förhoppningsvis kan detta 
genomföras framöver

Övrigt: löpande utveckling av 
projektportalen

Grupparbeten Medel
Utveckla studenternas förståelse för och arbete i 

grupper under programmet

1. Förankring av det redan framtagit 
material hos varje enskild lärare
2. Arbetspass på GU-dag: Vilka kurser kan 
”formalisera/examinera” befintliga 
grupparbeten 
3. Inventering från kursrepresentanter/puff-
representanter/studenter om deras bild av 
grupparbeten vid aktuell (och föregående) 
termin
4. Skapa förutsättningar för ”terminstabila” 
grupper i den mån det är möjligt
5. Se över och revidera fakultetens riktlinjer 
vad gäller grupparbeten

2019-2021
1. Klart
2. Klart
3. Enkät genomförd med kursledare
4. Klart
5. Klart

Målrelaterad examination Låg
Införa tydliga bedömningskriterier och 
målrelaterad examination på alla kurser för att för 
att säkerställa att studenterna når examensmålen

Projektet kommer inte att genomföras 
inom denna 6-årsperiod - med ny 
organisation inom farmfak finns bättre 
möjligheter att arbeta programnära 
framöver 

Ej genomfört - kommer  att 
genomföras tidigast nästa 6-årscykel 
(beroende på vilka andra 
utvecklingsprojekt som beslutas om)

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Första kullen på reviderad studieordning har tagit examen. I den programenkät som genomförts svarade studenterna att de generellt är mycket nöjd med sin utbildning och att det är en hög nivå på programmet. Studenterna verkar vara förberedda inför 
kommande yrkesliv och med goda förutsättningar vad gäller munlig och skriftlig presentation såväl som att arbeta med laborationer och i grupp. Studenterna anser att det finns många bra lärare med spetskompetens och att de har möjlighet att påverka 
sin utbildning.

I den enkät som genomfördes påtalades av en majoritet att arbetsbelastningen genomgående är hög. Studenterna efterfrågar mer studiebesök och möjlighet till utbyte/internationalisering.
Det är fortsatt många ärenden som rör TG (mellan studieordning), dispenser och särskild studiegång vilket leder till en enorm administration.

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan som tagits fram i 
slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av åtgärder att tillkomma. Den årliga uppföljningen 
ska vara levande och relevant och är en del av utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder som har prioriterats i den senaste
utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) i ett separat worddokument.



Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022-10-11
Utbildning: Receptarieprogrammet
Ansvarig: Fredrik Jernerén

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Språk och kommunikation* 1 Stärka studenternas kommunikationsförmåga

Se över PUFF-strimman avseende språk 
och kommunikation. Följa upp progression 

inför fördjupningsprojektet. 
Fördjupningsprojekts ges första gången 

VT23, varpå analyser kan påbörjas om PU-
strimman gett önskad effekt.

Löpande till 
vt23

Utveckling av pedagogik* 2
Mer studentaktiverande arbetsformer på det 

reviderade programmet

Utskottet för receptarieprogrammet 
kommer följa upp planerna för de 

reviderade kurserna, förslagsvis genom att 
begära in en kort rapport för respektive 

kurs (gäller obligatoriska kurser termin 1-
5). Fokus på förändring i pedagogisk 

upplägg FRE1Y kontra FRC1Y.

Hösten 2022

Studievägledningens arbete* 2 Se över möjligheten till mer proaktivt arbete

Översyn av arbetsuppgifter, vad som kan 
göras och prioriteringar. Enhetschef för 

Studentservice ser över prioriterade 
arbetsuppgifter under HT22, därefter 
möte med samordnare, ansvarig och 

GRUFF-ordförande. Del av 
fakultetsövergripande arbete.

2022/2023

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

Introduktion till högre utbildning 1
Ta fram modell för introduktion till 

universitetsstudier termin 1-2

Samtliga moment inom introduktionen nu 
implementerade efter att de första 

worshopsen om studenternas rättigheter 
och skyldigheter genomförts.

Hösten 2022

Översyn av fördjupningsprojektet termin 6 2
Hållbar modell för fördjupningsprojekt vad gäller 

former, kvalitet och process.

Nya kursplaner är nu beslutade utifrån 
diskussioner om nytt innehåll och ny 

moduluppsättning. Kurserna ges för första 
gången VT22.

Hösten 2022

Ta fram specialiseringskurser för termin 5 1
Receptariespecifika kurser till det reviderade 

programmet
Specialiseringskurser kommer att ges för 

första gånger under HT22.
Hösten 2022

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Överlag hög kvalitet. Programrevidering med mål att ge tydligare profil, stärkt fördighetsträning, stärkt yrkeskoppling.

Låg genomströmning. Språkliga utmaningar. Upplever sig lägre prioriterade än apotekarstudenterna.

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan som tagits fram i 
slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av åtgärder att tillkomma. Den årliga 
uppföljningen ska vara levande och relevant och är en del av utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder som har prioriterats i 
den senaste utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) i ett separat 
worddokument.



Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022-09-21
Utbildning: Magisterprogrammet i klinsik farmaci
Ansvarig: Maria Swartling

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden (kvarvarande) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

För att öka engagemanget bland landstingen kring undervisning och VFU-handledning 
samt upprätthålla utbildningens yrkesrelevans, öka interaktion med avnämare i 
rådgivande organ och nätverk *

3

3. Genomföra avnämarundersökning kring 
framtida utbildningsbehov

4. Till nästa utvärdering, inkludera svensk 
avnämare i bedömarpanel                          5. 
Planerna på rådgivande handledargrupp 

stryks från åtgärderna under innevarande 6-
årsperiod, men lyfts i kommande 

programutvärdering.  

2022-2023

För att öka antal studenter på programmet, möjliggöra fler VFU-placeringar i 
Mälardagen

Nytt område
1. Nya VFU-platser inom Nära vård och 

hälsa                                                                    
2. Utökat antal platser i VFU-avtal med RU

2023

På grund av förändrad administrativ organisation och förändrat administrativt 
stöd till programmet, översyn av administration kring antagning

Nytt område

1. Utredning av antagningsförfarande och 
urval i kommande programutvärdering   2. 

Utökad information om behörighet och 
urval på UUs sida för programinformation 
samt ny blankett för meriter vid ansökan

2023

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

För att stärka kalibreringen av bedömningsnivån för skriftlig examination, genomföra 
granskning av individuella studenters resultat *

4 Sambedömning av skriftliga uppsatser med 
lärare inom närliggande ämnesområde

2019 och 2022

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

För att minska programmets sårbarhet, utöka antalet lärare och examinatorer på 
programmet samt bredda kompetensen bland lärare *

1

1. En till kursansvarig examinator
2. Forskarutbildning påbörjad för adjunkt
3. Adjungerad klinisk adjunkt-tjänst eller 

motsvarande
2018/19

För att minska studenternas upplevda stress, optimera kursmål avseende omfattning och 
detaljnivå, se över ev dubbelexamination samt fördelning av examinationer över tid *

2
Översyn av kursmål och examinationer, 

fördelning av arbetsbörda över tid. 
2018-2021

För att öka engagemanget bland landstingen kring undervisning och VFU-handledning 
samt upprätthålla utbildningens yrkesrelevans, öka interaktion med avnämare i 
rådgivande organ och nätverk *

3

1. Verka för att inkludera representant/er 
från klinisk farmaci i farmaceutiska rådet

2. Verka för fördjupad kontakt med 
professionella organisationer, ffa 

landstingsnätverk för apotekare och 
apotekarsocieteten

2019

För att öka synligheten av programmet, öka samverkan med fakulteten och studentkåren 
*

5

1. Fakultetsutnämnd programsamordnare
2. Tidigare studenter som ambassadörer på 

tex arbetsmarknadsdagar
3. Initiera kontakt med farmaceutiska 

studentkåren för större engagemang för 
studenter på programmet

2018

För att möta studenternas förväntningar på undervisningen i farmakoterapi, utöka 
antalet undervisningstimmar i ämnet *

6

1. Erbjuda repetitionsmaterial från 
behörighetsgivande kurser

2. Identifiera områden som är nya för 
studenterna och utöka undervisningen

3. Där det är möjligt, involvera fler kliniskt 
aktiva farmaceuter/alumner i 

undervisningen

2018

För att stärka jämställdhetsaspekten på programmet, utöka jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet inom undervisningen *

7
1. Stärka undervisning kring jämställdhet 

och mångfald inom vården
2020

För att stärka studenternas uppfattning om hållbarhetsperspektivet på utbildningen, 
synliggöra de redan existerande inslagen i undervisning och examination *

8
1. Förtydliga definitionen av hållbarhet som 
social, ekonomisk och ekologisk 
2. Lägga till hållbarhet i kursmål i kursen 
3FB507, där det idag examineras

2018

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Engagerad studentgrupp, engagerade lärare, studentinflytande, stark yrkesanknytning, konstruktiv länkning mål och examination, vetenskapligt förankrad pedagogik

Sårbarhet gällande bemanning, studenters upplevda stress, programmets synlighet på fakulteten, administrativt stöd

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan som tagits fram i 
slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av åtgärder att tillkomma. Den årliga 
uppföljningen ska vara levande och relevant och är en del av utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder som har prioriterats i den 
senaste utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) i ett separat worddokument.



Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 220920
Utbildning: Masterprogram i läkemedelsanvändning
Ansvarig: Sofia Kälvemark Sporrong

Generella styrkor med programmet/utbildningen: Valfrihet - möjlighet att till viss del skapa sitt 'eget' program.

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen: 1)Låg genomströmning. 2)Begränsat antal kurser att välja mellan, speciellt i vissa perioder. Detta gör att programmets styrka (se ovan) motverkas.

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Programmet är just nu inne i en process av utvärdering. Självvärdering har 
gjorts och bedömarbesök sker senare i september. Avvaktar långtgående 
åtgärder, inklusive prioritering, tills bedömarrapport har inkommit och 
värderats. Nedanstående bygger på delar som har identifierats i 
självvärderingen. 

Definiera området läkemedelsanvändning 1

Att klargöra vad fakulteten avser med begreppet 
läkemedeslanvändning, samt utifrån detta 
fötydliga vilka kurser som bör finnas inom 

huvudområdet.

Efter bedömarbesök samla ett antal 
undervisare inom fakulteten (och ev. 
utanför) för att i en Delphi-liknande 
process definiera området. Därefter 
applicera definitionen på befintliga 

kurser och korrigera huvudområden. 

Eventuelllt komplettera kursutbudet. ev 2

Utifrån ovanstående kan det framkomma en 
brist på relevanta kurser. Om så är fallet - 
utveckla tillräckligt många kurser för att 

studenter ska kunna genomföra programmet 
med relevanta kurser

Avhänger vad som framkommer. 

Utreda om fler kurser ska vara obligatoriska inom programmet 3

Att se till att studenter har tillräcklig kunskap 
inom läkemedelsanvändning för att göra skäl för 

examen. Det som har framkommit i 
självvärderingen är ffa att studenterna kan ha en 

examen inom området utan att ha relevant 
metodkunskap. Men det kan även gälla andra 

områden, t.ex. samhälls- och patient-
perspektivet på läkemedelsanvändning.

Omdefiniera programmet. Initiera 
relevanta kurser, samt göra kurser 

obligatoriska. Föresllå flytt av kurser till 
andra perioder än de nu ges i. 

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

Projektkurserna inom programmet har saknat kursansvarig. Kurserna har bytt 
institution och kursansvarig har tillsatts. 

Kursansvarig på projektkurserna inom 
programmet

Diverse diskussioner med GU-ansvariga 
på olikan nivåer

Vidareutveckling av programsida i Studium Relevant och tydlig information till studenter
Sidan flyttades förra året från 

Studentportalen till Studium. Innehåll har 
anpassats

Strukturen är 
färdig, men 

utveckling sker 
kontinuerligt

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

Omarbetning till 1-årigt magisterprogram

Ssedan tidigare 
lagt på is. Kan 
ev. återupptas 
efter att 
utvärderingen 
är färdig.

Stabilitet vad gäller introduktionskursen Kursansvaret ligger på en institution isf att rotera ht19

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Utbildningsutvärderingen är inte slutförd

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan som tagits fram i 
slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av åtgärder att tillkomma. Den årliga 
uppföljningen ska vara levande och relevant och är en del av utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder som har 
prioriterats i den senaste utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) i ett separat 
worddokument.



1

Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 12/10 - 2022
Utbildning: Läkemedelsmodellering
Ansvarig: Per Larsson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Bättre förbereda nya studenter på universitetsstudier 1 Öka trivsel och underlätta anpassning till studier T ex införa ett mentorprogram för HT23
Fördjupningsprojekt 2 Justera tidsplan för ansökan till projekt Undersöka möjligheter och konsekvenser HT23

Förbättra hantering av fördjupningsprojekt Samverka med övriga masterprogram. Omgående

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

Antagning Effektivisera antagnings/bedömningsprocessen Utveckling av en förbättrad HT20/VT21
Fördjupningsprojekt Förenkla för studenterna Användande av projektportalen HT22
Förbättra kontakt med alumner Underlätta kontakt med alumner Tar fram en LinkedIn sida för studenterna HT22

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Programmet börjar bli välkänt inom fakulteten.  Kurserna inom programmet verkar förbereda väl för doktorandstudier inom olika delar av fakulteten. Även inom industrin ses ett ökande intresse. 

Attraherar vi rätt studentgrupp bland de sökande? Programmet omfattas inte (i likhet med LMU-programmet) av bland annat SOFOSKO, vilket är synd. Fördjupningsprojekt. 

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan som tagits fram i 
slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av åtgärder att tillkomma. Den årliga 
uppföljningen ska vara levande och relevant och är en del av utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder som har prioriterats i 
den senaste utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) i ett separat 
worddokument.



Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2021 - september 2022) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022-10-12
Utbildning: Mastersprogram i läkemedelsutveckling
Ansvarig: Luke Odell

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden (pågående/nya) Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Fördjupningsprojekt 1 Utvecklar kursplan för 30 hp projekt Tar fram ny kursplan VT23
Förbättra hantering av fördjupningsprojekt  riga masterprogram. Utöka interaktion med  omgående

Förbättra hantering av nya studenter Öka trivsel och underlätta anpassning till studier på U ett mentorprogram för internationella stud HT23

Genomförda utvecklingsområden (senaste 
året)

Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

Antagning Effektiviserar atagnings/bedömnings processen Utveckling av en ansökningsmall HT20/VT21
Inrättning av nya inriktningar - avbildning och biologiska LM Utveckla/sakerställa relevanta valbara kurser + projekt HT20/VT21
Fördjupningsprojekt Utvecklar kursplan för 45 hp projekt Tar fram ny kursplan VT21
Förbättra kontakt med alumner Underlätta kontakt med alumner Tar fram en LinkedIn sida för studenterna HT22

Tidigare utvecklingsområden Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

Omarbetning till internationellt masterprogram HT20
Antagning Effektiviserar atagnings/bedömnings processen Utveckling av en ansökningsmall HT20/VT21
Inrättning av nya inriktningar - avbildning och biologiska LM Utveckla/sakerställa relevanta valbara kurser + projekt HT20/VT21
Fördjupningsprojekt Utvecklar kursplan för 45 hp projekt Tar fram ny kursplan VT21

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Bygger på bred kompetens inom farm fak inom hela LMU processen. Bra söktryk både från internationella och nationella studenter

Studenter efterfrågar tydligare industriell koppling, hantering av fördjupningsprojekt behöver ses över pga ökad antal studenter



Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022-09-30

Utbildning: 

Kompletteringsutbildning för 
apotekare med en utländsk 
examen utanför EU/EES.

Ansvarig: Srebrenka Dobric

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå) Tidsplan (när genomföra)

Omarbeta antagningsprocessen* 1 Ökad rättssäkerhet vid antagningsprocessen Involvera och utbilda fler personer 
som bedömer det ämnesmässiga 
innehållet av sökandes 
apotekarutbildning.  

Ett första möte genomfördes 
våren 2022 med 
utbildningsansvariga. 
Erfarenhetsutbyte med GU och 
övriga lärosäten som har 
kompletteringsutbildningar under 
hösten 2022. Fortsatt arbete 
våren 2023

Harmonisera antagninsprocessen avseende språkterminen med 
Göteborgs universitet (ett godkänt språktest under 
sökperioden på GU genererar 30 hp i svenska men ej på UU).

1 Undvika omotiverad konkurrens samt 
säkerställa att rättsäkerheten kring 
antagningen. 

Harmonisera antagningsprocessen 
med avseende på språktermin med 
Göteborgs universitet.

Initieras HT22, planeras under 
VT23.

VFU-projekt (drivs av samhällsfarmacin)* 1

Få en heltäckande bild genom att undersöka 
många olika perspektiv kring VFUn och dess 
upplägg. Målet är att ta reda på vad som 
fungerar bra och vad som kan bli bättre, för 
att kunna implementera nya 
insatser/stöd/utbildningar eller utveckla det 
som redan finns. 

Studenter, handledare och 
kursansvariga kommer få möjlighet 
att delta i fokusgrupper, olika 
intressenter kommer intervjuas och 
sedan kommer studenter som 
genomfört VFU och handledare till 
studenter från KUA få besvara 
enkäter. eman som berörs är bla. 
upplevelser av VFU, 
kursmål/bedömningar/examination, 
kommunikation och lärande

Initierades hösten 2021. Pågår till 
våren 2023

Lärarnas förståelse för målgruppen* 2

Öka lärarnas förståelse för målgruppen och 
deras erfarenheter.

1.	Bjuda in medverkande lärare att 
delta i seminarieserier för övriga 
kompletteringsutbildningar
2.	Bjuda in studenter och alumner 
som talare på fakultetens 
grundutbildningsdagar 
3.	Fortsätta med att bjuda in 
sakkunniga inom interkulturellt 
perspektiv och kulturell intelligens 
som talare på fakultets 
grundutbildningsdagar 

1. Start 2022 och sedan löpande
2. Planerades hösten 2022 men 
får framskjutas till våren 2023. 
3. Sker löpande.

Jämställdhetsperspektiv i utbildningen 3 Att säkerställa jämställdhetsintegrering i 
utbildningen

Skapa utrymme/tillfällen/moment i 
utbildningen där samläsning med 
övriga studenter sker samt där 
studenterna erhåller ökad kunskap 
om kulturella och språkliga skillnader.

Initierades under 2019 och pågar. 
Studenterna fick möjlighet att 
delta på momentet "Farmacins 
historia" VT22 (dock är momentet 
nedlagt). From VT22 erbjuds 
studenter att delta på Workshop 
"Cultural Intelligence" och sker 
löpande. Sedan våren 2022 
initierades ett internt 
utvecklingsprojekt som innefattar 
en systematisk genomgång av 
antagna studenters tidigare 
erfarenheter inom professionen 
t.ex. antal yrkesverksamma år 
innan migration till Sverige 
inklusive utbildningsland. Arbete 
sker löpande.

Professionell utveckling* 4 Att säkerställa professionell utveckling inom 
utbildningen och därmed en god 
förberedelse för framtida yrkesliv.

Aktiviteter Skapa 
utrymme/tillfällen/moment där 
studenterna erhåller en ökad kunskap 
framtida arbetsliv i det svenska 
samhället, framför allt möjligheter 
som legitimerade apotekare och 
receptarier i Sverige, till exempel 
genom att bjuda in arbetsgivare från 
branschen för samtal och information.

Från hösten 2019. Pausat, 
planeras inom den 6-åriga 
uppföljningen men ej under 2022. 
*From HT22 får studenterna ta 
del av SENNAs aktiviteter 
kopplade till studiebesök och 
inspirationsföreläsningar .

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått) Tidsplan (när genomfört)

Implementera språktermin 30 hp

1

Att implementera en svenska termin (30hp) 
med anledning av nya skrivningarna 
i Förordningen om kompletterande 
utbildning.

Koordinera antagningsprocessen med 
avseeende på språkfärdighetsdiagos 
tillsammans med inst. för Nordiska 
språk. Harmonisera 
antagningsprocessen med avseende 
på språktermin med Göteborgs 
universitet.

Implementerat hösten 2022

Förstärka det administrativa stödet 1

Ökad rättssäkerhet vid antagningsprocess, 
öka lärarnas förståelse för målgruppen.

Anställa en administratör som gör 
delar av meritvärderingen och övriga 
administrativa uppgifter kopplade till 
utbildningen t.ex. de uppgifter som 
utförs av Studentservice.

Genomfört våren 2022

Verka för att skapa  och förvalta ett utbildningsforum 2 Säkerställa:
•	att utbildningen utvecklas 
•	studenternas progression
•	samstämmiga pedagogiska mål
•	ökat studentinflytande 
•	studenternas kritiska förhållningssätt
•	god studiesituation för studenterna
•	tydlig information och kontaktvägar för 
studenterna

Regelbundna mötet (helst en 
gång/termin) där undervisande lärare 
från samtliga ämnen i utbildningen, 
kursledare, studievägledare, 
studentrepresetant, studierektor för 
utbildningen samt nationella 
samordnare deltar. 

Sammankallande:  Studierektor för 
utbildningen

Exempel på stående 
diskussionspunkter:
Kommunikationsvägar
Kursvärderingsresultat
Utbildningens progression
Kritiskt förhållningssätt
Studenternas studiesituation

Initierades våren 2022. Sker nu 
löpande 1 gång/termin. 
*studentrepresentant har 
tillkommit from HT22. 

Förtydliga kommunikationsvägar 3

1.	Tydligare återkoppling och förbättrade 
kommunikationsmöjligheter

2.	Tydliggörande av kontaktvägar till 
utbildningsansvariga, enskilda 
studierektorer, undervisande lärare, 
studievägledning, kursadministration m.fl.

3.	Stödja studenterna för att skapa bra 
förutsättningar för studier på distans

1.	Skapa en bestående sida i aktuell 
lärplattform motsvarande 
programsidor

2.	Bjuda in enskilda studierektorer, 
undervisande lärare, 
studievägledning, kursadministration 
m.fl. till utbildningens 
introduktionsdag

3.	Tydlig information om vikten av 
planering och studieteknik samt 
förutsättningar för den fysiska 
t di iljö

1. Genomfört hösten 2021. 2. 
Genomfört 2022 och sker 
löpande. 3. Genomfört hösten 
2021 och sker löpande bla via 
utbildningsforumet.

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått) Tidsplan (när genomfört)

Förstärka det utbildningsnära arbetet

1

Förstärka det utbildningsnära arbetet, ökad 
synlighet av utbildningen inom flera nivåer 
på fakulteten.

En omorganisation där ledningen för 
det utbildningsnära arbetet ska 
förstärkas med ytterligare en person; 
en studierektor för utbildningen. 

Start våren 2021, avslutat våren 
2021.

Framtagning av svenskatermin 1 At ta fram en ny svenska termin (30hp) med 
anledning av nya skrivningarna 
i Förordningen om kompletterande 
utbildning. Framtagningen av språktermin 
sker i tätt samarbete med institutionen för 
Nordiska språk.

Erferanhetsutbyten med andra 
lärosäten som har tagit fram liknande 
språktermin. 
Gemensamma diskussioner med 
kursledare på 
kompletetringsutbildning och 
Nordiska Språk kring språknivå och 
litteratur som används på 
utbildningen. 
Framtagning av basdata till kurser 
samt utvekcla kursinnehåll till 30 hp.

En ny kurs har tagits fram och är 
inrättad i SELMA, kursplan ska tas 
i GRUFF okt 2021 och därmed 
avslutas denna aktivitet och 
implementering tar vid.

Minska utbildningsårets sårbarhet 3 För att minska utbildningens sårbarheten i 
utbildningens kursspecifika föreläsningar 
som hålls under hela utbildningsåret, utöka 
antal föresläsare.

Utöka antal möjliga föreläsare för 
utbildningsårets kursspecifika 
föreläsningarna.

Hösten 2021. Flera undervisande 
lärare har involverats i följande 
kurser: Läkemedelsterapi i 
Sverige, Läkemedel i det svenska 
samhället.

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

Efter elva antagningskullar är söktrycket något stabiliserat men fortfarande högt och utbildningen är mycket populär. Med anledning av det höga söktrycket antas de studenter som har bäst förutsättningar att klara 
utildningen och är generellt högt motiverade. Utbildningen har hög genomströmning och med andledning av den goda arbetsmarknaden får majoriteten av studenterna jobberbjudanden innan utbildningen är klar. 

Utbildningen är framförallt sårbar i antagningsprocessen (behörighetsgranskning).

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan som tagits 
fram i slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av åtgärder att tillkomma. 
Den årliga uppföljningen ska vara levande och relevant och är en del av utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder 
som har prioriterats i den senaste utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) i ett separat 
worddokument.



Farmaceutiska fakulteten - årlig uppföljning 

Planering för det kommande året samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022-10-24
Utbildning: Helt fristående kurser och uppdragsutbildningar ·       Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin 15hp (3FK210)
Ansvarig: GRUFF ·       Droger, dopning och spelberoende 5hp (3FF027)

·       Farmakognosi B 15hp (3FN218)
·       Farmakognostisk forskningsmetodik 30hp (3FN219)
·       Grundläggande farmakologi, 15hp (3FF204, tidigare 3FF122)
·       Kemi, biologi och ekologi hos tryffelsvampar 5hp (3FN020, tidigare 3FN010)
·       Missbruk och beroende 7,5hp (3FF205, tidigare 3FF022)
·       Tillämpad farmaceutisk bioinformatik 5hp (3FF208)
·       Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik 5hp (3FF209)

·       Farmaceutisk bioinformatik 7,5hp (8FF275)
·       Industriell galenisk farmaci 7,5hp (8FG110)
·       Toxikologi och säkerhetsvärdering 7,5hp (8FX666)

Generella styrkor med programmet/utbildningen:                                                • 
”Bottom up” - process vid inrättandet av kurser, ger frihet till lärare
• Engagerade och kunniga lärare med hög vetenskaplig och pedagogisk 
kompetens
• Kurserna ger möjlighet för yrkesaktiva att fortbilda sig 
• Kurser på deltid och distans ökar tillgängligheten och flexibiliteten
• Kurserna når ut till studenter utanför programmen, ”breddad rekrytering”
• Uppdragsutbildningarna är väl anpassade för uppgiften

                   Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen: 
•Generellt kan kursinnehåll tydligare synliggöras i kursplanen, exempelvis 
inslag av etik, hållbarhetsaspekter och internationalisering (som redan finns)
• Kursernas organisatoriska kontext för kunskapsöverföring och för att 
säkertställa kontinuerligt kvalitetsarbete behöver tydliggöras och stärkas
• Kursvärderingsfrågor: Flexibilitet i kursvärderingsmall för anpassning till helt 
fristående kurser och uppdragsutbildning behövs. Formativa kursvärderingar 
under kursens gång bör uppmuntras och kunna integreras dess i slutrapport.

Åtgärdsplan

Utvecklingsområden* Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Åtgärd

Tillse att alla kurser har en organisatorisk kontext 1
 Kontinuerligt kvalitetsarbete och utvärdering 

inom ämnet

Diskussion med institutioner om hur den 
organisatoriska kontexten bör se ut och 

förtydliga delegationer
2023-2024

Skapa  ett institutionsövergripande nätverk för uppdragsutbildning på Farmfak* 2
Tillvarata intern erfarenhet och kunskap vad 

gäller pedagogik, kursupplägg och 
studentgrupper

Diskussion med institutioner om hur 
nätverk bör se ut

2023-2024

Skapa  ett institutionsövergripande nätverk för fristående kurser på Farmfak* 2
Tillvarata  och sprida intern erfarenhet och 

kunskap vad gäller genomförande, pedagogik, 
kursupplägg och studentgrupper

Diskussion med institutioner om hur 
nätverk bör se ut

2023-2024

Anpassa frågor i kursvärderingar till fristående kurs och uppdragsutbildning* 4
Bättre studentmedverkan, kursuppföljning och 

utveckling
Ta fram ny mall och förslag på arbetssätt 2024

Förmedla transparenta och förutsägbara fördelningsprinciper samt ekonomisk
incitament för fristående kurser i verksamheten.*

3
Ökad kunskap och incitament för att ge 

fristående kurser
Kontinuerliga ekonomiska avstämningar 

med prefekter/bitr. prefekter
2023-2026

Undersöka möjlighet att söka undantag hos rektor för att få ge kortare kurser på
grund och avancerad utbildningsnivå*

5 Ny kurser för yrkesverksamma/livslångt lärande
Dialog med andra vetenskapsområden 

om att söka dispens
2023

Utarbeta strategier och stöd för marknadsföring av kurser* 8 Ökat söktryck Samarbete med kommunikatörer 2024-2025
Utreda möjligheter och behov för att ge ytterligare uppdragsutbildning* 6 Fler uppdragsutbildningar vid behov Kontakt med externa aktörer 2024-2025

Förtydliga kursinnehåll i kursplaner* 7
Synligggörande av exempelvis inslag av etik, 

hållbarhetsaspekter och internationalisering i 
kursplaner som redan finns i kurserna

Uppdatera kursplaner 2025-2026

Utveckla/anpassa fakultetens verksamhet för livslångt lärande 6 Anpassat kursutbud för livslångt lärande
Uppföljning av medfarm projekt med 

hjälp av arbetsgrupp och externa 
rådgivare  2023-2025

Genomförda utvecklingsområden (senaste året) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

Utbildningsutvärdering av fristående kurs och uppdragsutbildning uner 2022
Medfarms projekt: Medfarms inventering och behovsanalys av  Fristående kurser 
och livslångt lärande

Inventering och behovsanalys av  Fristående 
kurser och livslångt lärande

2022

Tidigare utvecklingsområden (avslutade) Prioriteringsordning Mål Aktiviteter (hur uppnått)
Tidsplan (när 
genomfört)

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)

En viktig del av våra utbildningsutvärderingar är att vi genomför en årlig uppföljning av den åtgärdsplan 
som tagits fram i slutrapporten. Under åren kommer troligtvis andra utvecklingsområden och behov av 
åtgärder att tillkomma. Den årliga uppföljningen ska vara levande och relevant och är en del av 
utvecklingen av våra utbildningar. De åtgärder som har prioriterats i den senaste 
utbildningsutvärderingen ska markeras med * 

Sammanfattning
- Ge också en kärnfull sammanfattning av den årliga uppföljningen av kvalitetsarbetet (ca. 100-200 ord) 
i ett separat worddokument.

Fakultetens helt fristående kurser och uppdragsutbildning genomgick en utbildningsutvärdering under 
2022. Det var svårt att utvärdera dessa utifrån de 11 aspekterna, då dessa är mer anpassade till 
program. Bedömargruppen ansåg att utvärderingsformen för fakultetens relativt få fristående kurser 
skulle behöva anpassas, då utbildningsmiljöer redan utvärderas fullvärdigt genom fakultetens 
programutvärderingar. Det identifierades ett antal styrkor och svagheter som är listade ovan. 
Bedömargruppen och kursansvariga hade dessutöver allmänna kommentarer som rörde byråkratiska 
kursplane- och kursvärderingsprocesser. 
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