
Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-12
Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet
Ansvarig: Birgitta Tomkinson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Plan för Internationalisering (6.) Öka internationaliseringen.

Den plan för internationalisering som togs 
fram VT20 har bidragit till att skjuta fram 
detta projekt tidsmässigt. En inventering 
av pågående aktiviteter ska genomföras. 

Vidare planeras T2 och/eller T4-studenter 
delta i den Workshop om Interkulturell 

kompetens som kommer att hållas under 
VT21 gemensamt för studenter vid 

MedFak.

VT20-VT21

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Utveckling av tredje året på programmet 1.

Att stärka utbildningsmål angående 
värderingsförmåga och förhållningssätt för att ge 

studenterna bättre möjlighet att fungera i sin 
framtida yrkesroll

Utöka strimman med etik. Denna del av 
utvecklingsprojektet pågår.

HT20-VT23

Utveckla samverkan med Mittuniversitetet

3.

Att säkerställa att studenterna har en likvärdig 
utbildning oavsett studieort

Regelbunden genomgång av 
kursrapporter och examinationer i PK 

även av kurser som ges enbart i Sundsvall 
påbörjades HT19. Diskussion kring enklare 

rapporteringsrutiner har startats.

VT19-HT24

Kontinuerligt och tydligt kvalitetsarbete. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och en betydande del av lärarna är disputerade biomedicinska analytiker. Studenterna har ett gott inflytande 
över genomförande och uppföljning av utbildningen.

Att utbildningen är fördelad över flera institutioner och att ingen specifik ämnesföreträdare finns. Utbildningen på avancerad nivå kunde inte bedömas eftersom så få studenter genomfört 
den. Övriga specifika utvecklingsområden adresserades i punkterna 1-6 nedan (som utgjorde den ursprungliga prioriteringsordningen).



Dialog med verksamhetschefer och 
identifiering av nyckelkunskaper

4.

Att öka verksamhetens inflytande på utbildningen 
och att säkerställa att nyckelkunskaper 
examineras 

 En "bocka-av-lista" med nyckelkunskaper 
har tagits  fram för att säkertställa att 
nyckelkunskaper examineras genom 
praktiska prov eller VFU-placering. 
Regelbundna träffar med 
verksamhetschefter, avdelningschefer o 
liknande genomförs, och listan har 
diskuterats med verksamhetsföreträdare. 
Fortsatta diskussioner behövs. Även de 
miniprojekt som införs på kursen 
Tillämpad laboratorieteknik med 
kvalitetssäkring (se punkt 2) är en viktig 
del i detta.

VT19-VT22

Utveckling av studier på avancerad nivå

5.

Att stärka utbildningen i biomedicinsk 
laboratorievetenskap på avancerad nivå

En arbetsgrupp har tillsatts HT 20 och 
medel för inventering av verksamhetens 
(och blivande studenters) behov av 
utbildning på avacerad nivå ska 
genomföras (detta knyter också an till 
punkt 4 ovan). Möjligheten att starta nya 
kurser på avancerad nivå ska utredas.  
Kursplaner för examensarbeten på 
avancerad nivå ska revideras.  
Möjligheten att inrätta ett program för 
undervisning på masternivå behöver 
utredas för att kunna öka marknadsföring 
av utbildning på avancerad nivå.

VT20-HT23

Återkoppling till studenter

6.

Att studentens lärande sätts i centrum. Tydliggöra 
progressionen inom utbildningen. Öka 
internationaliseringen.

Utbilda lärare/kursledare i återkoppling 
och hur den nya lärplattformen kan 
användas i detta sammanhang.Se över 
kurserna på andra året med tanke på 
progression och återkoppling till 
studenterna.  Att ta tillvara erfarenheter 
från utresande och inkommande 
internationella studenter finns också md i 
den handlingsplan för internationalisering 
som tagits fram (se ovan).

VT21-HT24



Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Utveckling av tredje året på programmet 1.

Att stärka utbildningsmål angående 
värderingsförmåga och förhållningssätt för att ge 

studenterna bättre möjlighet att fungera i sin 
framtida yrkesroll

Kursplanerna för examensarbeten och 
fördjupningskurs 1 och 2, samt Tillämpad 
laboratoriemetodik med kvalitetsäkring 
(tidigarre Projektik) har omarbetats. Ett  

individuellt miniprojekt införs. 

Arbetet har 
pågåttsdan 

VT19 och de 
nya 

kursplanerna 
används from 

HT 20.

Tydliggöra betygskriterier och policydiskussion 2.

Att säkerställa rättsäker examination och 
likvärdig hantering av studenter på alla kurser 
samt framtagande av gemensamma riktlinjer för 
kursernas kvalitetsarbete

Betygskriterier för alla examinerande 
moment har införts på kurserna. 
Implementeringen kontrolleras av 
programsamordnaren.

Genomfördes 
HT19-VT20.

Inrättande av professur i biomedicinsk 
laboratorievetenskap

 -

Att stärka kompetensen inom huvudområdet och 
säkertställa att det finns någon som kan ha 

ämnesansvaret för huvudområdet biomedicinsk 
laboratorievetenskap.

Programkommittén föreslog, tillsammans 
med institutionen för Medicinsk 

cellbiologi, områdesnämnden att en 
professur inom huvudområdet 

biomedicinsk laboratorievetenskap skulle 
inrättas. Efter framtagande av sökgrupp 

och utlysningstext kunde en sådan 
professur utlysas HT19 och den tillsattes 

med Dick Wågsäter VT20. Detta är ett bra 
exempel på att områdesnämnden 

uppmärksammat en kvalitetsfaktor som 
framkommit i en Programutvärdering, 
men som inte programmet själv kan ta 

tag i.

VT19-VT20

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-16
Utbildning: Biomedicinprogrammet
Ansvarig: Madeleine le Greves

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit
Prioritering 

(ordning)
Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)

Tidsplan (när genomföra)

Standardisering av kursrapportsprocessen

9

Kursrapporter är ett viktigt verktyg för kvalitetssäkring av kursinnehåll inom 
programmet. Enhetlig process för sammantällning av kursrapporter ger 
möjilghet att få en bättre genomlysning av programmet vid utvärdering. 
Kursrapportsprocessen består av flera delar och involverar flera aktörer.  
Programmet skall tillsammans med studentorganisationen säkerställ en 
enhetlig kursrapportsprocess för programmets kurser.

Programkommittén för biomedicinprogrammet 
kommer tillsammans med biomedicinska föreningen 
att driva projektet att ta fram instruktioner och 
mallar för kursrapportsprocessen. Instruktionerna 
skall definiera innehåll och tidsplan för 
kursrapporterna och mallarna skall säkerställa ett 
enhetligt format på kursrapporterna. 

Projektet planeras att vara genomfört till 
VT 2022.

Inventering av programmets 
kvalitetsaspekter

10

Biomedicinprogrammet är uppbyggt av många kursersom sprider över två 
fakulteter och minst sju institutioner. Kompetens för ämnesspecifika 
undervisnings och examinationsformer är störst vid de aktuella 
institutionerna. Programmet vill på ett sakligt sätt ta del kursinnehåll och 
inventera programmets kvaliteter vad avser hur kurserna säkerställer en 
kvalitets- och rättssäker examination, en varierad undervisning som är 
inlkuderande och anpassad för kunskapsmålen och  återkoppling från 
studenterna. Programmet vill också ta del av på vilket sätt internationalisering 
presenterar sig inom kurserna. 

Programkommittén för biomedicinprogrammet 
kommer att ta fram och skicka ut en enkät till alla 
kursledningar. Enkäten kommer att ta upp aspekter 
som berör undervisningsformer, examination, 
studientinflytande, kontinuerlig pedagogisk 
fortbildning av lärarkollegiet och 
internationalisering. 

Arbetet kommer att genomföras stegvis. 
Enkäten kommer att tas fram och skickas 
ut under HT 2020/VT 2021 och 
sammanställas under VT 2021.

Tidigare utvecklingsprojekt
Prioritering 

(ordning)
Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)

Tidsplan (när genomföra)

Sammanställning över praktisk träning

1

Inom utbildningen används laborationer för att exemplifiera biologiska 
mekanismer och för praktisk träning. Idag existerar ingen översikt över den 
praktiska träningen studenterna erhåller, därför ska en sammanställning göras 
över de tekniker som Biomedicinarna tränar under sin utbildning. Det är tänkt 
att studenterna ska ha nytta av sammanställningen i samband med 
arbetsintervjuer. Sammanställningen ska även användas av utbildningen och i 
samtal med avnämare för att identifiera eventuella brister.

En mall för redovisning av praktiska 
moment/delmoment skapas av programkommittén. 
Mallen fylls i av kursansvariga.  

Arbetet pågår och sammanställs under 
VT21.

Nya utbildningsportalen (i Studium)

2

Att skapa en enhetlig kursmall för programmet. Likformighet ska förenkla för 
studenterna att hitta information och säkerställa att relevant information 
finns att tillgå. Enhetliga sidor kommer även att underlätta för 
kursadministratörer och lärare.

Arbetet leds av Lina Thorvaldsson och utförs av en 
arbetsgrupp bestående av lärare, studenter och 
kursadministratörer. Den föreslagna mallen testas 
först på några utvalda kurser. Efter eventuell 
revidering implementeras mallen på resterande 
kurser.

Efter det att utvecklingsgruppen startat sitt 
arbete ändrades upphandlingsbeslutet och 
en ny plattform valdes. Delar av gjort 
arbetet kan användas medan annat måste 
reviderad.

Bred utbildning inom biomedicin. Flexibel studieplan. 

Ingen fast studieplan. Generell akademisk examen. 



Jämställdhetsperspektiv på 
undervisningsmaterial

3

Vi ska kartlägga hur jämlikhet och genusperspektivet beaktas i 
utbildningsmaterialet. Vi kommer att följa diskrimineringslagen.

Vi ska skapa en Jämställdhetsgrupp som består av 
studenter och lärare och som kommer att leda 
arbetet. Ett dokument där det framgår vad som 
efterfrågas sammanställs och godkänns av PKB. 
Respektive kursledare fyller i den efterfrågade 
informationen. Resultatet sammanställs och 
presenteras för PKB. I de fall där förändringar måste 
genomföras meddelas kursledaren. Reviderat 
material skickas därefter åter till PKB för 
godkännande. 

HT 2020 Pågår

Progressionsmallar

4

Kurspoängen fördelas på flera moment bl.a. skriftlig tentamen (50-60%), 
seminarier (20-30%) och praktiska moment (inkl. fallgrupper, laborationer, 
histologi, anatomi) (20-40%). 
Vi har funnit att studenter som ej klarat den skriftliga examinationen ofta har 
erhållit full poäng för övriga moment och tror att diskrepansen till viss del 
beror på brister i bedömningen av seminarier och praktiska moment. Vi anser 
att ett tydliggörande av vad som krävs för att betyget godkänt ska erhållas 
kommer att säkerställa bedömningen av studentens insats. Tydliggörandet 
kommer att ske genom introduktion av progressionsmallar. SOLO-taxonomin 
kommer att användas som bedömningsgrund för progressionsmallarna. 

Arbetet med övergripande instruktioner, i första 
hand avseende examinerande seminarier leds av 
Programsamordnare Martin Blixt och genomförs 
tillsammans med medlemmarna i PK. I mallarna 
ingår information om kursmål och lärandemål och 
studentens förväntade aktivitetsnivå samt 
ansvarsfördelning mellan lärare och student. De nya 
mallarna testas på utvalda kurser och resultatet 
utvärderas innan de införs på fler kurser. 

Mallarna har skapats och en inledande 
pilot med mallar för seminarier har 
genomförts HT 2018 på kurs i anatomi och 
vt 2019 på kurs i fysiologi. Arbetet med 
implementering på övriga kurser pågår. På 
grund av den pågående pandemin i 
samhället har flera undervisningsmoment 
omformats och arbetet med 
implementering av bedömningsmallar har 
skjutits framåt. Arbetet är tänkt att 
fortsätta med ytterligare utvärdering under 
VT2021.

Histoweb

5

Skapa en databas att användas för studier av vävnaders uppbyggnad och 
funktion. I databasen ska histologiska bilder, inlärningsmoduler och 
examinationsmoduler ingå. Utbildningsplanen har reviderats och gäller 
studenter som antas till programmet HT 2020. Revideringen medför bl.a. att 
ämnet histologi ingår i den nya kursen Vävnads- och utvecklingsbiologi T3 
(Flytande vävnad utgör undantag och ingår i kursen Fysiologi T4). 

Inst. MCB har huvudansvaret för 
histologiundervisningen och kommer att leda 
utvecklingen av modulerna. Olika 
undervisningsplattformar finns att tillgå och arbetet 
med att identifiera en med relevant kapacitet pågår. 
Framställning av bildmaterial och frågebanker har 
startats.

Utbildningsverktyget ska användas på den 
nya kursen i Vävnads- och 
utvecklingsbiologi som ges fr.o.m HT 2021

TESTA center

6

Att erbjuda studenterna en modern och hållbar utbildning. Testa center är 
unikt för Uppsala och utgör en testbädd och innovationscenter inom 
bioprocessteknologin. Etableringen är finansierad av  regeringen, Vinnova och 
GE Healthcare och Uppsala universitet satsar medel för att faciliteten ska vara 
tillgänglig för studenter vid Uppsala universitet. Vårt mål är att erbjuda 
studenter 1 laborationsvecka vid Testa center under kursen i Farmakologi och 
läkemedelskemi. 

Universitetet betalar hyra för lokaler och via en 
särskildsatsning från programmet avsätts 200 000 :-
skr/laborationstillfälle för förbrukningsmaterial och 
hyra för utrustning såsom SPR, CD osv. Ett 
laborationskompendium ska iordningställas.

Laborationsveckan vid TESTA center ska 
ingå i kursen Farmakologi och 
läkemedelskemi fr.o.m. HT 2022

Målrelaterad examination

7

Utbildningens undervisningspensum är omfattande och inte sällan upplevs det 
som svårt att förstå vilket djup och omfattning som avses. Därför planerar vi 
att införa målrelaterad examination på alla kurser som ges inom programmet. 

Ett lärarlag (Martin Blixt, Per Jemth, Åsa Johansson 
och Malin Lagerström) kommer att organisera 
lärarträffar/workshop samt skapa en plattform för 
informationsutbyte och referensmaterial. Personal 
från pedagogiska enheten kommer att bjudas in för 
att lära ut principen för kriteriebaserad bedömning 
och målrelaterad examination. I december 2018 
avsatte  PKB 200000:- för uppstart av projektet. Vid 
behov kan ytterligare medel allokeras.

VT och HT 2019 genomförs 
informationsträffar/workshop för att 
introducera kursansvariga till målrelaterad 
examination med kriteriebaserad 
bedömning. Under läsåret 2019-2020 
testas de nya bedömningsmatriserna i en 
jämförelse mot den nuvarande numeriska 
metoden för betygssättning. Efter 
utvärdering införs den nya 
bedömningsformen höstterminen 2020. 
Förändringen genomförs successivt över 
årskurserna under de fyra kommande 
åren. 



Var blir jag när jag är klar?

8

Biomedicinkandidatens identitet kan uppfattas otydlig vilket påverka både 
studenturval och avnämaren. En ökad tydlighet avseende programmets 
kvaliteter skulle göra kandidaterna mer attraktiva på arbetsmarknaden. 
Tidigare var doktorandutbildning en vanlig karriärväg men från alumni 
enkäten framkom det att efter mastersutbildning arbetar många studenter på 
mindre eller större läkemedelsföretag. Information som skapar en tydligare 
identitet skulle öka söktrycket till utbildningen.

Avnämarens synpunkter är viktiga för att säkerställa 
en god anställbarhet av 
biomedicinkandidater/master. PKB kommer att 
inleda samtal med avnämare över programmets 
innehåll och struktur. Förberedande arbete med att 
karakterisera programmets kurser och kursmål 
kommer att ligga till grund för dessa samtal.                                                         
Arbetet med uppgiften har även startat nationellt 
och tillsammans med programkommittéerna vid LU, 
Liu, KI, Umeå har vi startat ett gemensamt arbete 
med detta.  

Arbetet kommer att starta under  VT2019. 
På grund av den pågående pandemin har 
samtal med avnämare skjutits fram till 
VT2021.

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när genomfört)

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-14 2020-10-14
Utbildning: Fysioterapeutprogrammet  Fysioterapeutprogrammet

Ansvarig: 
PK ordförande (H Johansson) och 
studierektor (L Zetterberg)

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Omställning till Digital undervisning A1 (genomförande/uppföljning) Säkerställa rättssäker digital undervisning och Information till all undervisande personal på 2020/2021

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Evidensbasering Fysioterapi A3 (pågående) Förstärka arbetet med evidensbegreppet på 
grundutbildningsnivå vad gäller fysioterapeutiska 
metoder.

a. Arbetsplatsträffar för att introducera och planera 
kommande arbete. b. Kursledaruppdraget och 
examintor för respektive kurs ska vara disputerad 
lärare. c. Kursansvarig, i samarbete lärarlag,  arbetar 
med genomlysning av respektive kurs vad gäller 
evidensbasering. d. Tillsättning av tre månaders 
adjunkttjänst 30% för  utarbetande av modell för 
tillvägagångssätt bedömning evidensläge.

a. genomfört 2019-
2020. b. Pågående 
c. Pågåede d. 
Genomfört 2020

Ämnet " Mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer"

B1 (pågående) Implementering av ämnet på 
fysioterapeutprogrammet.

a. Introduktion av ämnet via NKC b. Utse 
huvudansvarig lärare på programmet. c. Identifiera 
och besluta i vilka kurser/moment och i vilken 
omfattning  ämnet ska ingå i dessa kurser. 

a. genomfört 2019 
b. Genomfört 2019 
c. Pågående 2020-
2021

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Feedback A1 (uppföljning)  Förstärkt feed-back/återkoppling till studenterna 
gällande utförande och resultat både inom 
teoretiska och praktiska moment i utbildningen. 

Samtliga kurser som har praktiska examinationer har 
infört muntlig återkoppling på prestation och 
resultat. Studenterna  ges möjlighet att  anonymt ge 
återkoppling på återkopplingen till läraren.

Genomförd 
2019/2020

Korta beslutsvägar mellan PK och verksamhet. Pedagogiskt intresserade och kunnigt kollegium. Positiva till utveckling. God studentmedverkan i processer och beslut. Gott samarbete med avnämare. Personal m         

Förhållandevis många icke disputerade adjunkter. Många uppdrag på få lektorer. Svårigheter att få till förenade anställningar. 



Förstärkt återkoppling  gällande 
kursrsutvärderingar mellan studenter och 
kursledare samt mellan kurser och inom kurser. 

PK har initierat ett pilotprojekt angående 
studentdrivna kursvärderingar. Detta innebar att 
studenter i en gemensdam process  tillsammans med 
kursledare sammanställer  kursutvärdering, lyfter 
centrala förbättringsområden samt handlingsplan för 
fortsatt utveckling av kursen. Resultatet av processen 
presnetras sedan för kursen som utvärderat samt 
kommande kurs.

Genomfört 
pilotprojekt 2019. 
Presenterat för PK 
därefter initierat på 
hela programmet 
2020.

Internationalisering A2 (uppföljning/pågående)
1 lärare per kalenderår deltar i någon form av 
utbyte alternativt konferens med internationellt 
fokus

ENPHE konferens (2  lärare 2 studenter), 2020

Alla programstudenter har under sin utbildning 
tillgång till internationella perspektiv oavhängigt 
av studentmobilitet

Skype utbyte mellan studenter på programnmet och 
Rotterdams Universitet, NL.  Tanken är at projektet 
fortsätter under kommande år och att det integreras 
i befintlig utbildningsplan

2020

 Implementering av global hälsa som ämne i 
utbildningsplanen.

Global hälsa har införts i två kurser i Fysioterapi 4a 
och Vetenskapsmetodik 4

2020

Studentmobilitet: Utresande respektive  
Inresande  studenter.Tillhandahålla information 
om utbytesmöjligheter till samtliga 
programstudenter.

a) Skapa en sida på lärplattformen tillägnad 
studentmobilitet 
b) Skapa en översikt av utbytesmöjligheter under 
programmet (mobilitetsfönstren)
c) Spela in informationsfilmer och publicera dem på 
lärplattformen
d) Organisera evenemanget ”Fysios on the go” där 
utbytesstudenter presenterar sina erfarenheter för 
studenter och lärare

a-d: 2019/2020

Tillhandahålla förberedande information till 
utresande studenter

Utarbetat praktiskt information samt allmänna 
riktlinjer för utresande studenter samt utarbetad 
praxis för återkoppling från utresande studenter

2020

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-07
Utbildning: Logopedprogrammet
Ansvarig: Nadina Laurent

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit
Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå) Tidsplan (när genomföra)

Göra poddar 1
Poddar om nyttan av programmets grundkurser till 
T1.

Fyra poddar har spelats in.
KLART HT20

Aktivitetsplan för lika villkor 1

Diskutera, förankra, formulera, besluta och 
genomföra en aktivitetsplan inom lika villkor.

* Diskutera aktivieter med studenter, lärare 
och PK. 
* Skriva planen för lika villkor och fastslå den i 
PK, HT20/VT21.
* Genomföra beslutade punkter under 2021-
2023.

2020-2023

Nybörjarenkät 1
Omarbeta nybörjarenkäten för T1.

KLART HT20

Grupphandledning 1

Grupphandledning av examensarbeten för att minska 
antalet enskila handledningsmöten.

* Planera tematiska och pedagogiska 
grupphandledningsträffar.
* Genomföra och utvärda tre 
grupphandledningar.
* Slutrapportera projektet till PUMA

KLART HT20

Kursplaner 1

Revidera kursplaner tillhörande våra 
samarbetsinstitutioner.

* Revidera en kursplan per termin från våra 
samarbetsinstitutioner.
* ÖNH reviderades VT20. KLART.
* Pediatrik HT20. PÅ GÅNG
* Övriga kursplaner kommande terminer.

2020-2023

Terminsutvärdering 1

Komplettera kursutvärderingarna med 
terminsutvärdering för VT21 och HT21. En 
förberedelse inför vår självvärdering 2022.

* Anpassa en terminsutvärdering till aktuell 
utbildningsplan.
* Påminna studenterna att besvara 
utvärderingen.
* Sammanfatta och diskutera lärdomarna.

2021

Tidigare utvecklingsprojekt
Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå) Tidsplan (när genomföra)

Duktiga lärare som dessutom gillar utmaningar och är villiga till förändringar för att hela tiden trimma programmet.

Hög arbetsbelastning. 

Vi arbetar aktivt med alla nedanstående punkter och därför får de prioritet 1. Varför ska vi prioritera 
ner något av det vi håller på att genomföra?



Införa en internationella strimma 1

Ökad internationalisering * Anställa en internationell koordinator på 
10%. KLART.
* Införa kursmål kring internationalisering på 
fler kurser. PÅ GÅNG.
* Utveckla momentet med utbyte mellan 
studenter från olika länder. KLART men kan 
utvecklas ytterligare.

2020-2023

Mobilfilmer
2 (prio från 2019

Spela in enkla instruktions- och undervisningsfilmer 
med mobil

UTGÅR till förmån för poddar, se ovan.
EJ

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå) Tidsplan (när genomfört)

Tillgängliggöra skriftligt material 1

Att studenter med funktionsvariation (som t.ex 
koncentrationssvårigheter eller läs- och 
skrivsvårigheter) inte ska behöva säga till lärarna. Vårt 
utbildningsmaterial ska alltid vara tillgängligt, oavsett 
om studenter med funktionsvariationer finns eller 
inte. Tillgängligt material gynnar alla studenter.

* En personalutbildning genomfördes under 
HT19.
* I samband med övergången till Studium 
sommaren 2021 gör kursansvariga allt sitt 
kursmaterial tillgängligt. 
* En kort film spelas in för att överföra våra 
kunskaper till fler program.
* En uppföljning av projektet under HT20.

Klart HT21

Införa strimman "god svenska". 1

Fler examinerande muntliga- och skriftliga uppgifter 
till kurserna samt inför en journalstrimma.

* Seminarier om journalskrivande och 
utredningstexter på T3, T4 och T6. Kursplaner 
KLARA.
* Införa moment med examinerande svenska 
på T1, T2, T4, T5 och T7. Kursplaner KLARA.

Klart HT20

Variation av examinationsformer 1

Öka programmets variation av examinationsformer * Kartläggning av nödvändiga kunskaper och 
färdigheter. 
* Fortbildning och diskussion kring olika 
examinationsformers för- och nackdelar.
* Upprepade diskussioner med kursansvariga.

Klart VT20 Slutrapporterat

Genomförande av UP20
1

Genomarbeta nya kursplaner och nytt kursinnehåll * Kursplaner 2019
* Kursinnehåll 2020

Klart HT20 



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-15
Utbildning: Läkarprogrammet
Ansvarig: Bertil Lindahl, Anna Sarkadi

Generella styrkor med programmet/utbildningen: Bred vetenskaplig grund med forskningsförankring inom programmet

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), både vad gäller kvalité och kvantitet med ökade studentantal.

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (aspektområde) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Enhetliga processer Kvalitetsarbete Implementering av enhetliga processer för 
studentärenden på läkarprogrammet vt2021

Lärare och administratörer genomför 
utbildning för handläggning av 
processerna

Påbörjas feb 2021

Förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa Studiemiljö Målet är att skapa en miljö för att underlätta 
studenteras undervisningsmiljö i vardagen

Fyra punkter har valts ut av MSR i 
Uppsala för vidare diskussioner på PK-
mötena. Punkerna är följande: 
schemaläggning, obligatoriska moment, 
arbetsmiljö och sjukhuskläder

HT2020 forts

Handlingsplan för internationalisering på 
läkarprogrammet

Internationalisering & hållbarhet Internationalisering är ett för universitetet 
prioriterat område och handlar framför allt om 
att skapa en internationell miljö för forskning och 
undervisning. Årlig uppföljning är därmed av stor 
vikt

PK har tilldelat Internationella kommittén 
ett uppdrag att redovisa en årlig rapport 
om handlingsplanen.

2020 forts

Självständigt arbete (SSA) struktur för 
studenternas projektuppföljning

Kvalitetsarbete Målet är att alla studenter ska genom 
halvtidskontrollen få stöd för fortsatt arbete med 
sina självständiga arbeten

Genomföra halvtidskontroller på termin 
10 gällande studenternas SSA-arbete

Påbörjas vt2021

Inkomma med ett förslag på upplägg för ett 
forskarspår inom det 6-åriga 
läkarprogrammet

Vetenskaplig grund Bredda forskningsintresset bland 
läkarstudenterna

Uppdrag skapa ett förslag på forskarspår, 
LP6

2020 forts

Klinik-kurt Kvalitetsarbete Ny organisationsstruktur kring KLINIK-kurt System skapas för inmatning av klinikkurt 
resultaten så att det är lättare att 
använda resultaten i uppföljning och 
kvalitetsutveckling

2020 forts

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (aspektområde) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Regelbundna presentationer av 
läkarprogrammets kursrapporter vid 
programmets PK-möten.

Kvalitetsarbete Utveckla berörda kurser genom att synliggöra 
studenternas och lärarnas synpunkter 

Vid varje PK-möte presenterar en 
kursledare sin kursrapport som innehåller 
studenternas och lärarnas synpunkter på 
genomförd kurs

VT20 forts

Regelbundna programutvärderingar 
besvarade av termin 11 studenterna.

Kvalitetsarbete Målet är att få återkoppling från studenterna om 
vad som kan förbättras inom programmet

Mentometerutvärdering varvat med 
muntlig diskussion om hur termin 11 
studenterna ser på om läkarutbildningen 
förberett dem för läkaryrket inom flera 
olika områden

2018 forts

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

Prioritering (aspektområde) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

Förbättrad studiemiljö Studiemiljö Önskemål har kommit från studenthåll att skapa 
tydlighet gällande administrativa rutiner.

Utforma rutiner för närvarokontroll och 
rapportering i framsteg samt 
klagomålshantering

Påbörjad HT 2019 
forts vt2020

Multiple Choice Questions (MCQ)

Kvalitetssäkra mål och progression under hela 
LP

Examination & progression Säkerställa att examinatorer skriver MCQ-frågor 
med god kvalitet
Säkerställa att mål på samtliga kurser 
överensstämmer med de nationella målen för LP 
och att det finns progression

Workshop om att skriva MCQ, grundnivå 
och påbyggnad (pedagogiska enheten)
Genomgång av samtliga kursplaner på 
läkarprogrammet

HT2019, 
kontinuerligt 
erbjudande 2020
HT 2019 PK

Student- och lärarutbyten Internationalisering & hållbarhet Förbättra säkerhet och förutsättningar för 
lärande vid utlandsvistelser & utöka lärarutbyte

Fortsatt kvalitetsarbete inför studenters 
utbyte med hjälp av obligatoriska 
workshops; Utöka antalet platser på 
lärarutbyte samt till fler länder 

VT 2020

Utveckla klinisk handledarutbildning som 
komplement till den webbaserade 
introduktionen

Lärares kompetens och kapacitet Utöka kunskapen att handleda läkarstudenter 
hos alla lärarna på programmet. 

Utbildning av handledare på vårdcentral 

En utbildning som bla kommer att 
innehålla grundläggande om 
handledning, grundläggande 
återkopplingsteknik samt reflektioner 
utifrån inspelade 
återkopplingssituationer (pedagogiska 
enheten).

Pilotomgång 
handledar-
utbildning på VC 
under HT 2019

Handledar-
utbildning lanseras 
2020

Pedagogiskt projekt om PBL Lärares kompetens och kapacitet Stödja till ett positivt arbetsklimat och 
tillvaratagande av resurserna oberoende av vilka 
handledare som leder PBL-aktiviteten.

Kontraktövning, studenterna får göra 
självreflektion om sin och gruppens 
utveckling.

2020

Klinik-kurt Kvalitetsarbete Ny organisationsstruktur kring KLINIK-kurt 1) Manual tas fram för beställning av 
klinikkurtar 2) Säkerställa att IT-bevakare 
1 och 2s kan utföra varandras uppdrag 

vt2020

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 17/9 2020
Utbildning: Masterprogrammet i biomedicin
Ansvarig: Lina Thorvaldson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Övergång till målrelaterad examination Medel Samtliga kurser ska ha målrelaterad examination.

Översyn av examination på kurserna. 
Seminarier i samarbete med 
biomedicinprogrammet (kandidaten).

Efter att 
pandemin är 
över.

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Övergång till Studium Hög Använda Studium i st f Studentportalen

Kurser för personal och 
kursadministratörer. Kursadministratören 
som jobbar med första kursen hjälper 
administratörerna på kommande kurser.

Genomförs 
successivt 
under HT20 och 
VT21.

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Omstrukturering av programmets första kurs (H       Hög  
Tydligare kursstruktur och syfte med kursen.

Den nya kursledaren gjorde en översyn av 
kursen och strukturerade om den i 
temaveckor.

Genomfört 
inför HT20

Regelbunden rapportering av kursrapporter Hög  
Kursrapporter ska skrivas snabbare efter kurserna 
och rapporteras på programrådsmöten.

Mall och arbetsgång för kursrapporter är 
framtaget. Vilka kursrapporter som är 
klara rapporteras till PK-mötet en 
gång/termin.

Genomfört 
under HT19 och 
VT20 samt 
löpande 
framöver.

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Programmet har inte utvärderats under perioden.

Forskningsnära utbildning med ganska stor valfrihet så studenterna kan välja inriktning åt forskning eller läkemedelsutveckling/kliniska prövningar. 

Mycket personberoende, vilket ger sårbarhet vid sjukdom hos de få som jobbar med programmet.



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-06
Utbildning: Masterutbildning i folkhälsa
Ansvarig: Päivi Adolfsson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Arbetar om programmet inför HT21 1
Strikta upp innehållet och få ett bra upplägg och 
en bra progression

Slår ihop och delar på kurser samt flyttar 
kurser

 HT2020, 
VT2021

Arbete med att kontrollera att vi följer alla 
målen i Högskoleförordningen 

2
att få en helhetsbild av hela utbildningen som 
engagerar alla kursledare

Genomgång av kursmålen för respektive 
kurs tillsammans med lektorskollegiet  för 
att se hur väl vi möter målen i 
Högskoleförordningen och vad kan vi göra 
inom de nuvarande ramarna 

HT 2020

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Gemensam studiehandledning för alla kurser 1
Att få samstämmighet i instruktioner och ställda 
krav på studenterna vid alla kurser 

Diskussioner i lektorskollegiet för att hitta 
gemensamt arbetssätt. Studenternas 
synpunkter från kursvärderingar har tagits 
till vara

VT19-HT19

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Genomgång av utbildningsplan 1

Att förtydliga texten, sortera den bättre under de 
olika rubrikerna, Kunskap och förståelse, 
Färdighet och förmåga, Värderingsförmåga och 
förhållningssätt. För att underlätta  för lärare i 
planering av undervisningen och för studenter 
eller personer som funderar på utbildningen att 
förstå vika kompetenser progammet kan ge dem.

Två lektorskollegiummöten under våren, 
mellan dessa möten hade en arbetsgrupp 
till uppgift att lämna ett förslag som 
sedan antogs vid andra mötet. Tagen i 
MPK i september

VT20

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Utbildingsutvärdering har inte skett under perioden.

Många av lärarna som undervisar på programmet är delaktiga på flera av programmets kurser och vet vad studenterna förväntas ha lärt sig under tidigare kurser vilket leder till en självklar 
progression av utbildningen

Studenterna från mindre högskolor har ofta sämre förutsättningar att klar av studier på avancerad nivå. Ibland svårt att hitta lämpliga projekt för examensarbete



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 30/9 2020
Utbildning: Masterprogram i Forensisk Vetenskap
Ansvarig: Marie Allen

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Införa fler studiebesök hos avnämare inom 
forensik 1 Ge studenterna bredare arbetslivsinsyn

Lägga in studiebesök hos teknisk rotel hos 
polisen

HT 2020 - HT  
2021

Införa flipped classroom undervisning 2 Erhålla mer studentaktiverande undervisning
Lägga in 4 flipped classroom moment i FSC 
kursen

HT 2020 - VT 
2021

Införa ytterligare forensiska moment med 
praktiska inslag 3 Få ytterligare möjligheter till praktisk träning Lägga in praktisk dag under FSC kursen

HT 2020 - VT 
2021

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Införande av 45 hp examensarbete 1
Utökade valmöjligheter och mer praktisk 
erfarenhet Omläggning av kursstruktur HT 2020

Omstrukturering av kursordning 2 Tillåta ett sammanhållet 45 hp examensarbete
Flytta valbar period till tidigare del av 
programmet HT 2020

Upprättande av ny kurs i Rätt, Psykologi och 
Forensisk expertis 3

Bredda programmet genom samarbet med 
HumSam och juridicum

Ordna avtal om samarbete, kursplan och 
kursinnehåll VT 2020

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Involvera fler yrkesverksamma 1 Ge utbikdningen koppling till forensisk verksamhetngagera yrkesverksamma inom rättsväsende 2008-2020

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Programmet har inte utvärderats under året

Bred utbilning som täcker in många områden inom forensisk vetenskap. Många yrkerverksamma bidrar som föreläsare.

Bredden hos programmet gör att djup inte nås inom alla områden eller ämnen. Studenterna har ofta väldigt olika grundkunskaper. 



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-09-15
Utbildning: Masterprogrammet i Global hälsa
Ansvarig: Soorej Puthoopparambil

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Urban health case challenge Utveckla samarbete med andra universitet i EU
Case Challenge med student team från 7 andra universitet i EU. Studenter får 
coachning från Köpenhamns universitet.

nov-20

Flödesschema, tydliggörandet av rutiner och 
regler

Alla lärare följer samma regler och studenter får samma information, lätt 
tillgänglig info om rutiner, minska arbetsbördan på kursadministratörer

Kursadministratören i samarbete med programsamordanre skapar en yta 
(kanske på medarbetarportalen) där dokumentation om regler och rutiner 
kommer att finnas

 VT 21

Effektivisering av valbara kurser
Öka möjligheten för studenter att följa sitta eget intresse i området 
global hälsa

Erbjuda olika valbara kurser på institutionen VT 21, HT 21

Kurs omstrukturering Öka studentdeltagandet, minska upprepning
Minska gruppaktiviteter i börja av programmet, strukturera om kurser så att 
det finns en tydlig röd tråd mellan olika kurser

HT 20, VT 21

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Nordic University- Global health case 
challenge course Utveckla samarbete med andra universitet i Norden Case Challenge med studenter från 3 andra  nordiska universitet. HT21
Nytt lektorat Minska brist på fasta lärartjänster och öka kompetens i lärargruppen Rekrytering av en ny lektor VT21

Fristående kurser Ta vara på kompetens som finns på institutionen 

Skapa en ny fristående kurs (Environment, health and climate change) som kan 
integreras till mastersprogrammet men också kan erbjudas som fristående 
kurs. . HT20

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Internship HT19
Integration av kursmoduler i linje med SDG HT19

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Utbildningsutvärdering har inte skett under perioden

Väldigt populärt bland internationella sökande vilket resulterart i ett stort antal internationella studenter. Undervisningen stark kopplad till forskning på institutionen.

Brist på fasta (heltid) lärartjänster som motsvarar ämneskompetens inom global hälsa. Låg studentdeltagande i grupparbete och föreläsningar



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-02
Utbildning: Masterprogrammet i infektionsbiologi
Ansvarig: Programkoordinator: Susanne Tingsborg Pogramdirektör: Catharina Svensson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

- Kompetenta lärare/forskare, med expertkunskap och hemvist i  olika discipliner och sektorer 
- Högt söktryck och god  genomströmning av studenter med bred internationell sammansättning och erfarenhet

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Otillräcklig ekonomi

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Anpassning till distansundervisning och 
examinering för vårterminens kurser

1
Kunna ge en lika högkvalitativ utbildning och inte 
försena studenternas studier trots Covid-19 

Lägga om till undervisning via live zoom 
och inspelade föreläsningar i kombination 
med uppföljande frågeseminarier i 
samråd med studenter och lärare

VT20

Ersätta höstterminens fältresa till Bangladesh 
med relevant undervisning med bl.a våra 
samarbetspartners på icddr,b

1
Ge studenterna en förståelse för de  komplexa 
utmaningar  infektionssjukdomar ger globalt 

Utvecklas i samråd mellan kursledare, 
koordinator, programdirektör och våra 
samarbetspartners runt jorden

VT20-HT20

Anpassning till distansundervisning för 
höstterminens kurser

1
Kunna ge en lika högkvalitativ utbildning och inte 
försena studenternas studier trots Covid-19 

Erfarenhetsutbyte i lärarkollegiet. Finna 
lösningar för examination om 
tentamenslokaler/tentamensvakter inte 
kan erbjudas

HT20

Hantering av olika förhållningssätt avseende Cov-
2 effekter vid examensarbeten

1
Att ge studenter samma förutsättning att uppnå 
kursmål oberoende av var examensarbetet utförs

VT20

Övergång från Studentportalen till Studium för 
alla programkurser

Kunna behålla administrativa funktioner som nu 
finns på SP

Förbereda under VT21-ST21 HT21

- Forskningsnära interdiciplinär utbildning om infektioner av humanmedicinsk betydelse,  som med bredd och djup omfattar molekylära och cellulära infektionsmekanismer,  diagnostik, terapi 
samt övervakning och smittspridning i globala perspektiv.

Hög arbetsinsats att samordna flera aktörer (UU, SLU, SVA) och internationella studenters särskilda behov



Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Omstrukturering av kurserna på termin 2 och 3 1
Bättre progression genom programmet och ett 
mer samlat kursinnehåll  för globala aspekter av 
infektionssjukdomar under termin 3

Skapa nya kurser på termin 2 och 3 med 
delvis nytt innehåll och nya kursledare

2018-2019

Adjungerade lärare 1 Säkerställa kontinuitet av kompetens
Adjungerad lektor i parasitologi med 
grundanställning vid SVA

pågår

Möjliggöra individuellt lärande 1
Erbjuda studenter möjlighet att utveckla 
kompetens/fördiget utifrån intresse inom 
infektionsbiologi

Programkoppling av kurser pågår

Öka samverkan med andra masterprogram på 
fakulteten.

Samläsning med masterprogrammet i global 
hälsa under kursdelar på termin 3. Erbjuda 
möjlighet att delta på kursdelar på kursen 
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv

Skapa samläsningstillfälle ocjh erbjuda 
möjlighet tilll tillgodoräknande under 
kursen Global hälsa 3

2019

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste året) Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

Uppföljning och vidareutveckling av de kurser 
som gavs för första gången VT19 och HT19

2
Kursutvärderingar, kursmöten och 
uppföljning med ansvariga lärare

kontinuerligt

Anpassning till distansundervisning och 
examinering för vårterminens kurser

1
Kunna ge en lika högkvalitativ utbildning och inte 
försena studenternas studier trots Covid-19 

Lägga om till undervisning via live zoom 
och inspelade föreläsningar i kombination 
med uppföljande frågeseminarier i 
samråd med studenter och lärare

VT20

 Ersätta höstterminens fältresa till Bangladesh 
med relevant undervisning med bl.a våra 
samarbetspartners på icddr,b

1
Ge studenterna en förståelse för de  komplexa 
utmaningar  infektionssjukdomar ger globalt 

Utvecklas i samråd mellan kursledare, 
koordinator, programdirektör och våra 
samarbetspartners runt jorden

HT20

Gå över till tentor i Inspera Assessment istället 
för OpenExam

1 VT20

Samverkan med masterprogrammet i medicinsk 
forskning

1
Samutnyttja lärarkompetens, bredda 
studentinteraktion, öppna för fristående 
studenter

Studierektor samlar koordinatorer (och 
lärare) för samordning och 
erfarenhetsutbyte

kontinuerligt

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Utbildingsutvärdering har inte skett under perioden.



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 17/9 2020
Utbildning: Masterprogrammet i medicinsk forskning
Ansvarig: Gerli Rosengren Pielberg & Staffan Johansson

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Skapa gemensamma forskningsfrågor som 
löper genom första årets kurser 1

Formulera en forskningsfråga som kan tas upp på 
varje kurs på År 1 som studenterna återkommer 
till från olika aspekter beroende på kursens fokus 
(t e x genetik, metodik, cell/tumörbiologi, 
bioinformatik).

Diskussion med kursledare och samling av 
exempel. Hur kan tillämpas även om kurser är 
öppna för fristående? 2020-2021

Skapa projektdatabas 1

Skapa plattform för handledare och studenter att 
hitta varandra och projekt. Har efterfrågats från 
båda sidor.

Bestämma vilket system som är mest lämpligt och 
blir uppdaterat lättast (Studium?)  2020-2021

Stötta nätverket mellan första- och 
andraårsstudenter 2

Skapa större nätverk mellan olika kullar av 
studenter som kan ha nytta av varandra.

Regelbundna kontakter mellan studenter, 
uppmuntran till sociala medier, användande av 
gemensamma plattformar (Studium i framtiden?)

2020-2021, 
kontinuerlig

Marknadsföring för att hitta rätt studenter 2

Samla idéer om marknadsföring som kan 
attrahera studenter med rätt bakgrund och vision 
till programmet. Diskussioner med kollegor, kursledare/lärarkår 2020-2021

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Stöttning av oerfarna kursledare/lärare 1
Att utveckla praktiska pedagogiska kunskaper och 
erfarenheter

Regelbundna möten, grundliga diskussioner om 
resultaten från kursutvärderingar, 
plattform/seminarier med pedagogiska tips 
(inklusive distansundervisning, tentafrågor, 
bedömning, återkoppling) Kontinuerligt

           ill stor del av tillämpad medicinsk vård inom närmaste framtid. Programmet samlar studenter med olika bakgrund (veterinärer, läkare, farmaceuter, biologer, biomedicinska analytiker osv) för att tillsamm              

               skaper, samt biologer/biomedicinska analytiker med intresse för tillämpning av forskningsresultat) som har genuint intresse för förståelse av forskningen och forskningsprocesser samt tillämpningen av for                       



Genomförda utvecklingsprojekt (senaste året) Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

Utvecklingen av nya År 1 kurser 1
Utvecklingen av kurser för hela första året av 
masterutbildningen

Möten/diskussioner/workshops för att säkerställa 
röda tråden i programmet, undvika repetition på 
samma kunskapsnivå, bidra med aktuell utbildning 
till studenter och därmed garantera en 
framgångsrik framtid.

Genomfördes 
2018-2020

Stöttning av oerfarna kursledare/lärare 2
Att utveckla praktiska pedagogiska kunskaper och 
erfarenheter

Regelbundna möten, grundliga diskussioner om 
resultaten från kursutvärderingar, 
plattform/seminarier med pedagogiska tips 
(inklusive distansundervisning, tentafrågor, 
bedömning, återkoppling)

Genomfördes 
2019-2020, 
kontinuerlig

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Programmet har inte utvärderats under perioden



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10.15
Utbildning: Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik
Ansvarig: Bo Stenerlöw

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan
Utvecklingsprojekt som ha+A17:D35r 
tillkommit

Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Kursvärderingsuppföljning 1 Öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna
Schemalagt kursvärderingstillfälle vid 

starten av efterföljande kurs
2021

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Alumnienkäter 1
Få information om vad  tidigare studenter tycker 

om programmet och vad de jobbar med
Alumnienkäter 2020

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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

Forskningsnära, lärarkompetens

Relativt få studenter, beroende av internationella betalstudenter (antalet varierar kraftigt, t.ex. stort tapp HT20)



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-15
Utbildning: Barnmorskeprogrammet
Ansvarig: Cecilia Ekéus/Ulrika Pöder

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Aspekt 1. Länkning av fåtalet 
högskolemålsinnehåll som inte direkt  syns i 
kursplanerna samt förtydligande av kursplaner

Inväntar bedömningen av 6-
årsutvärderingen.             
Samtliga utvecklingsprojekt är 
preliminära och bygger på 
självvärderingsrapporten, varför 
prioritering och tidsplan ej har 
fyllts i.

Tydliga kursplaner för både studenter och lärare Översyn och revidering av kursplaner
Inför antagning 

VT2022 

Aspekt 3. Omvandling av handledarmodellen 
under  VFU

Studentcentrerat lärande, VFU
Fortsätta stimulera fler att gå 
handledarutbildningen för barnmorskor 
vid UU

Aspekt 4. Seminarium som 
examinationsform?

Förbättra examinationsformen alt. byta till annan 
form

Fortsatt diskussion i lärarkollegiet och vb. 
stöd av enheten för universitetspedagogik

Aspekt 4. Lärarresurser
Balans mellan ekonomi, programinnehåll och 
lärarresurser

Se över balansen undervisningsmoment, 
budget samt lärarresurser, fortlöpande

De 11 aspekterna uppnås generellt bra. Styrkan är en relevant utbildning som bidrar till samhållets behov av barnmorskor. Utbildningen drivs på distans för kunna anta studenter från hela 
landet och för att underlätta vuxenstudier. Undervisande lärare har en hög kompetens, både utifrån yrkesprofession och och akademisk kompetens med pågående forskningsverksamhet och 
delvis klinisk tjänstgöring (3 professorer och 2 docenter). Utbildningen bedöms vila på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Det är brist på VFU-platser, framförallt inom förlossningsvården, vilket begränsar antagningstalen. VFU-upplägget behöver fortsätta moderniseras - från mästare-lärlingmodell till 
studentcentrerat lärande och tillgång till en god studiemiljö är en utmaning. Som många vårdprogram, vilka leder till legitimation och en yrkesprofession, brottas programmet med balansen 
mellan ekonomiska förutsättningar och innehåll, inklusive lärarresurser. Styrdokument behöver ses över för att inkludera internationalisering- och hållbarhetsperspektiven, likväl tydliggöra 
jämställdhetsperspektiv/lika villkor. Programmet är kort och på distans vilket försvårar studentmedverkan i olika beslutande organ och arbetsgrupper, studentmedverkan är även låg i skriftliga 
kursvärderingar. 



Aspekt 6. Tydliggöra 
internationaliseringperspektiv i styrdokument

Att internationaliseringsperspektivet finns skrivet 
i styrdokument

Revidera utbildningsplan och kursplaner 
så internationaliseringsperspektivet 
framgår; se aspekt 1

Aspekt 6. Tydliggöra hållbarhetsperspektivet i 
programmet

PK har lärardag om hållbarhet i febr. 
2021; se aspekt 1

Aspekt 7. Skapa löpande programinnehåll om 
jämställdhet/lika villkor  

Se aspekt 1

Aspekt 8. Öka antagningstalet för att möta 
samhällets efterfrågan om fler barnmorskor

Fler VFU-placeringar på förlossningsavdelning  

Leta samarbetspartner i landets regioner 
och skriva avtal med möjliga regioner; 
översyn av VFU-innehållet och 
handledningsmodell; se aspekt 3

Aspekt 8. Alumnundersökning för utvärdering 
av det nya programupplägget

Resultat används till kvalitetssäkringsarbete av 
utbildningens bidrag till samhället 

Aspekt 9. Öka studenters inflytande i 
utbildningsfrågor

Hitta en gemensam samarbetsform för utveckling 
och kvalitetssäkring av programmet, som passar 
studenter med kort utbildningstid och hög grad 
av distansundervisning

Diskutera med studenter om samverkan

Aspekt 10. Förbättra studiemiljön för 
studenterna under VFU

Tillräcklig tillgång till skåp, matplats under VFU 
samt grupprum och studieplatser i övrig 
undervisning

Dialog med berörd verksamhet; vid behov 
föra diskussionen i ULO-gruppen

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

6-årsutvärdering har genomförts oktober 
2020, vilken inkluderade översyn av samtliga 
11 aspekter; årliga uppföljningen 2018 och 
2019 innefattade arbete med aspekt 1, 2, 4 
och 5

Att utbildningen håller hög kvalitet okt-20

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 201015
Utbildning: Röntgensjuksköterskeprogrammet
Ansvarig: Camilla Andersson

Generella styrkor med programmet/utbildningen: Ett arbete pågår med en rad åtgärder för förbättra programmets kvalitet

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Programmets innehåll behöver vara bättre 
anpassat till den framtida verksamheten inom 
bild-och funktionsdiagnostik

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit
Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Tidigare utvecklingsprojekt
Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Länkning
1

Länkning ska finnas mellan examensmål, kursmål 
och examinationer. Länkningen ska redovisas i en 
överskådlig matris.

Lärargruppen granskar att kursmålen 
stämmer med examensmålen och 
examinationer stämmer mot kursmålen.

2020

1
Antal kursmål per kurs ska vara rimliga i 
förhållande till kursens omfattning.

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för 
kursmål.

2020

1

Det ska tydligt framgå hur kursmålen examineras 
(nivå på examination, typ av frågor, kriterier för 
godkänt/underkänt). Kursmål som inte 
examineras ska tas bort.

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för 
kursmål.

2020

1
Kursmålen ska utformas enligt 
programkommittén för 
sjuksköterskeprogrammens direktiv.

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för 
kursmål.

2020



1
När kursmålen revideras ska också progressionen 
tydliggöras utifrån taxonomi för lärandemål.

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för 
kursmål.

2020

Tydliga riktlinjer för bedömning vid VFU     
1 mulären för VFU ses över och anpassas  efter de akt    ömningsformulären så att de är anpassade    2020

Bemötande av studenter på VFU

1

Information till studenterna angående deras 
rättigheter samt vem de kan vända sig till i den 
händelse de far illa på VFU.

Fortsatt kontinuerlig uppföljning och 
dialog med företrädare från 
verksamheten samt studenter i samband 
med VFU.

2020

Förbättrad information om internationalisering

2

Strategi för upprepad och tydligare information 
kring internationalisering/studenternas 
möjligheter till studier utomlands.

Möjligheter till internationellt utbyte ses 
över och lärargruppen gör en plan för när 
och hur information om 
utomlandsstudier ska ges genom 
programmet.

2020

 Vetenskaplig metod - tydligare strimma genom hela 
programmet

2021

Utbildning i hållbar utveckling för lärarna samt införande 
av hållbar utveckling i lämpliga kurser
                                                                            Utveckla 
strukturerade former för att öka studentmedverkan           
                                                                            Utveckla olika 
typer av utvärderingar i syfte att öka studenternas 
återkoppling

2022

Genom att göra om programmet och anpassa det 
ytterligare efter utvecklingen inom området ska 
utbildningens aktualitet säkerställas och studenterna 
fortsatt vara förberedda för ett framtida arbetsliv

2023

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste året)
Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

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



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 202015
Utbildning: Specialistsjuksköterskeprogrammet
Ansvarig: Caisa Öster

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Lärarkompetens 1. Att  lärarkapaciteten i programmet  är tillräcklig
En Fråga till PK (GRUNK) om vilka åtgärder som sker för 
att en  generationsväxling ska kunna ske utan att det blir 
en brist på kompetens och kapacitet. 

Svar från PK 
december 2020

Lärarkompetens 1. 
Att verksamma i utbildningen har aktuell 
ämnesmässig och högskolepedagogisk/ 
ämnesdidaktisk kompetens 

En Fråga om vilka åtgärder som sker på  PK (GRUNK)  för 
att rekrytera och behålla lektorer (även om ansvar på 
institutioner) men även hur beräkningen av fördelning 
mellan antal  adjunkter/lektorer på programmet ska ses. 

Svar från PK 
december 2020

Jämlik vård 2.
Att jämställdhetsperspektiv integreras i 
utbildningen

Studiedag gemensam för alla sjuksköterskeprogram. 
Inventering av studieuppgifter,semianrier, litteratur och  
examinationer med fokus på jämlik vård. 
Sammanställningen delas sedan av alla lärare. för 
inspiration. 

Start 201110 
och under 2021

Internationalisering - påbörja kontakt med 
lärosäten i Norden

3
Att öka internationalisering genom möjlighet för 
lärar- och studentutbyte och i våra inriktningar. 

Möten med NTNU, Trondheim mellan specifika 
inriktningar. 

Våren 2021

Samverkan mellan lärare på de 12 inriktningarna ger möjlighet till kvalitetshöjning genom utbyte av kompetens, samundervisning, kurser som ges av varje institution men är utformade enligt 
gemensam "mall". En lektor  med egen pågående forskning  är ansvariga för inriktningen vilket medför stor möjlighet till forskningsanknuten undervisning. 

Svårt att få ekonomin att vara i balans på inriktningar med lågt antal studenter (pga lärarkapacitet och tillgång på VFU platser). Inriktningarna i programmet ges på fem institutioner med olika 
förutsättningar avseende bl a lärarkapacitet och resursfördelning. Brist på i  professorskompetens  inom vårdvetenskap i tillräcklig omfattning på UU. Avsaknad av plan för kompetensförsörjning då 
återväxten på lektorer är osynlig och dessutom är det få sökande till annonserade tjänster. 



Tidigare( Pågående) utvecklingsprojekt
Prioritering (ordning),             

parallella processer
Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)

Tidsplan (när 
genomföra)

Studentinflytande och studiemiljö 2 Ökat studentinflytande och förbättrad studiemiljö

Genomlysning av kursplaner, pedagogisk struktur och 
studiemiljö. Specifik tid avsätts på företrädarmöten och 
lärarmöten för att kunna delge varandra exempel på bra 
metoder/pedagogik/didaktik som syftar till 
studentinflytande. 

dec-21

Studentinflytande kurs/programvärdering 2 Ökat studentinflytande 
Enkät till studenter i programmet under våren 2021 med 
några likalydande frågor som i  Studentbarometern för 
att kunna göra en jämförelse i några frågeområden

Juni 2021

Länkning, nya och reviderade kursplaner 2.
Att mål i nya kursplaner överensstämmer med 
hägskoleförordningens mål och att alla kursmål 
examineras 

Arbetsgrupp för kursplaner finns utsedd av PK. På 
kursledar- och företrädarmöten inkludera punkter om 
kursplaner och examinationer.

Ständigt 
pågående

Bedömning av examensarbeten 4
Att öka samstämmigheten mellan examinorers 
bedömningar av examensarbeten 

Möten med lektorer som examinerar examensarbeten  i 
alla 12 inriktningar tillsammans med kursexaminator 

Februari 2021

Utveckling av gemensam kurs i programmet 4.
Utveckla innehåll och examintioner i kursen 
Vårdvetenskaplig teori och metod 

Pedagogiska medel från programmet till lärare och 
examintorer på IKV

Mars 2021

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

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

Strategidag
Fortsättning av arbetet med att  organisera en 
kvalitetsprocess. 

Strategidag för  inrikningarnas företrädare Oktober 2020

Utveckling av gemensam kurs i programmet
Utveckla innehåll och examintioner i kursen 
Vårdvetenskaplig teori och metod /Delmål 2020

Pedagogiska medel från programmet till lärare och 
examintorer på IKV

apr-20

Revidering av bedömningskriterier av 
examensarbeten

Samstämmighet i bedömning av examensarbeten 
i programmet och kalibrering med 
grundutbildningens bedömning så att progression 
till avancerad nivå  blir tydlig 

Arbeta med att utveckla en för alla institutioner 
gemensam studiehandledning inkluderande 
bedömningskriterier

Klar december 
2019

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden

- ge en sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen (max 250 ord)
Programmet har inte haft någon utbildningsutvärdering under 2020.



Medicinska fakulteten - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-10-07
Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet
Ansvarig: Christine Leo Swenne och Berit Thoudal

Röd text från 2020.

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Vi har ett nära samarbete med kursadministration som har ett övergripande ansvar  tillsammans med programansvariga för  informationflödet till studenterna. 
Strukturen i Studium är lika för alla terminer i programmet. Vi har ett bra samarbete med alla lärare på programmet oavsett instituationstillhörighet.
Programmet utvecklas kontinuerligt av kursledare, examinatorer och momentansvariga lärare trots att det inte finns tid att arbeta med detta.

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

 Svårt att få studenter engagerade i olika arbetsgrupper. Det finns dåligt med tid för att utveckla programmet.

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit
Prioritering 

(ordning)
Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)

Tidsplan (när 
genomföra)

1(2) Konstruktiv länkning 1
Länkning mot högskoleförordningens 

examensmål

Genomgång av kursdokument och momentets länkning. 
Eftersom vi skriver om kursplanerna HT19-VT20, HT20 så måste 

detta göras om
 VT21

1d(2) Konstruktiv länkning i AssCe 
(studiehandledning, kursmål och examination 
VFU

2
Aspekt 4; ändamålsenlig och rättsäker 

examination samt säkerställd progression i 
programmet

Eftersom kursmålen skrivs om. Lärandemålen/kurmål skall föras 
in  på nytt i examinationsverktyget AssCe

HT20- VT21

1e(2) Konstruktiv länkning av alla aspekter till 
kursvärderingen i sjuksköterskeprogrammet 
till egenvärderingen 11 aspekter 

3 Kopplad aspekt 1-11 till kursvärderingen
Eftersom kursväredringen skrivit om behövs en ny genomgång 

av 11 aspekter kopplade till kursvärderingen
HT20

1 (1) Arbetsbeskrivningar för olika 
befattningar

4
Tydliggöra ansvarsområdet för respektive 

författning
Programansvariga gör arbetsbeskrivningar beskrivningar och  

sedan skickas på remiss till berörda lärare.
VT21

Tidigare utvecklingsprojekt
Prioritering 

(ordning)
Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)

Tidsplan (när 
genomföra)

1a Högskolemål, kursmål studiehandledningar 
och aktivitet

1
Konstruktiv länkning till högskolemål, kursmål 

studiehandledningar och aktivitet
Använda kursmål, lärandemåloch lärandeaktivitet i 

studiehandledningarna

maj VT 2020,  
Reviderats och pågår 

under HT20-VT21

Det  finns tydliga kursmål, kursplaner,studiehandledningar och examinationer både för den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen. 

Programmet är uppdelade på olika instituationer, HST är fördelade utifrån gamla kurser och kurserna är omgjorda. Det är inte alltid tydligt var ansvarsgränserna går.



1b Länkning kursmål mot examination 1
Ändamålsenlig och rättsäker examination samt 

säkerställd progression i 
sjuksköterskeprogrammet

Genomgång av samtliga examinationer i kurserna i förhållande 
till kursmålen

VT 2020, Reviderats och 
pågår under HT20-VT21

1c Konstruktiv länkning till alla högskolemålen 1 Länkning mot högskolemål mot kursmålen Genomgång av samtliga kursmål och examinationer i kurserna 
2020-06-01. Reviderats 
och pågår under HT20-

VT21

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste 
året)

Prioritering 
(ordning)

Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

1 Konstruktiv länkning
Länkning mot högskoleförordningens 

examensmål
Genomgång av kursdokument och momentets länkning

Klart HT 2018, revideras 
HT 2019, klart januari 

2020, 

1f Egenvärdering Koppla kursvärderingen till egenvärderingen
Kursledare deltar i genomgång koppling kursvärderingen till 

egenvärderingen. Kursledarna skall göra första egenvärderingen 
VT 2020. 

2020-06-01, Kommer att 
genomföras varje 

termin.

1d Konstruktiv länkning i studiehandledningar, 
kursmål och examination VFU

Aspekt 4; ändamålsenlig och rättsäker 
examination samt säkerställd progression i 

programmet

Genomgång och utvärdering av AssCe-/BeVut formuläret som 
examinationsverktyg. Bestämma vilket examinationsverktyg vi 

skall ha. Lärandemålen/kurmål skall föras in i 
examinationsverktyget, Bestämdes att vi använder AssCE. 

Kursmålen kommer att tydliggöras i en bilaga till AssCe. 

2020-06-01

1g Långsiktig och kortsiktig försörjning av 
undervisande personal

Aspekt 5: Regelbundet ha en genomgång av 
personalsituationen

Sammanställning av personalens pedagogiska utbildning och 
vidareutbildning

2020-06-01

1e Konstruktiv länkning av alla aspekter till 
kursvärderingen i sjuksköterskeprogrammet 
till egenvärderingen 11 aspekter

Kopplad aspekt 1-11 till kursvärderingen
Kursledare deltar i genomgång av samtliga 11 aspekter till 

kursväderingen. 
2020-06-01

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden
Sammafattning
Uppsala universitet har  en struktur för hur kvalitetsarbete skall genomföras i de olika programmen.  Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har utabetat elva aspekter. 
Inom sjuksköterskeprogrammet arbetar vi med att omsätta dessa elva aspekter i vårt  fortlöpande kvalitetsarbete och inför utvärderingen hösten 2021.

Vi arbetar i olika arbetsgrupper  och forum för att uppnå målet med vårt kvalitetsarbete.

Målen,  kursplanerna och examinationerna har blivit tydligare och i forum för sjuksköterskeprogrammet arbetar vi med att utveckla den pedagogiska kompetensen.   
Studenterna har blivit synligare i programmets kvalitetsarbete. Även avslutade projekt följs upp kontinuerligt.
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