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Kursanalys för läkarprogrammet på KI 
- Återkoppling till studenter avseende kursvärderingens resultat 

 
1.1 Kurskod 
2LK063 

1.2 Kurstitel  
Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke  

1.3 Högskolepoäng  
30 

1.4 Termin (vt/ht-år) 
HT 22 

1.5 Tidsperiod 
2022-08-29 – 2023-01-15 

 
1.6 Kursansvarig (namn och e-post) 
Åsa Magnusson asa.magnusson@ki.se  

1.7 Examinator (om annan än kursansvarig) 
Dimitrios Andreou 

1.8 Momentansvariga lärare (namn och e-post)  
Neuro: Caroline Ingre, caroline.ingre@ki.se   
Lou Brundin, lou.brundin@ki.se   
Rehab: Eva Melin, eva.melin@ki.se  
Sinnen:   
ÖNH: Anna Granath, anna.granath@ki.se   
Ögon: Kristina Fahnehjelm, kristina.fah-
nehjelm@ki.se   
Psyke:  
Psykiatri:   
Åsa Lindh, asa.lindh@ki.se  

Dimitrios Andreou, dimitrios.andreou@ki.se  

Christian Rück, christian.ruck@ki.se   
Beroende: Åsa Magnusson, asa.magnusson@ki.se  

VetU: Ulrik Kihlbom, ulrik.kihlbom@ki.se                    
PU: Mini Ruiz, mini.ruiz@ki.se  

PV: Maria Wolf, maria.wolf@regionstockholm.se   
 

1.9 Kursadministratör (namn och e-post) 
   Utbildningskoordinator:  
Annika Pettersson annika.pettersson.1@ki.se  
Momenten/delmomenten har sina respektive mo-
mentadministratörer.  
 

1.10 Kursansvarig institutions GUA (namn och e-post) 

 Rune Brautaset, rune.brautaset@ki.se t om 221231, Maria Nilsson, maria.nilsson@ki.se fr.om. 230101 

 
1.11 Svarsfrekvens kursvärdering 
25,3 procent 

1.12 Metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)     
Studentrepresentanter deltar vid temats/kursens månatliga, gemen-
samma möten. Ett kursråd genomförs i slutet av terminen. Vid detta 
deltar kursansvarig, momentansvariga, utbildningskoordinator samt en 
studentrepresentant för varje bassjukhusgrupp under kursen. Vid kurs-
rådet tar momentansvariga lärare emot studenternas kommentarer, 
samt besvarar ev. frågor. Minnesanteckningar från kursrådet publiceras 
i Canvas. Vid de respektive momenten/delmomenten genomförs mo-
mentråd och skriftliga utvärderingar. Studenternas åsikter om slutex-
aminationen samlas in i samband med kursutvärderingen. 

2. Uppföljning av föregående termins planerade förbättringsområden  

 
Aktivitet Ansvarig Tidsplan Kommentar 

1 VFU 
VFU – Vi har i momentutvärderingarna 
ställt ett antal gemensamma frågor om 
VFU, som gör att vi kan utvärdera VFU lite 
mer på djupet.  Detta kan vi ha som ett av 

  VFU 
Trenden, med låga siffror för VFU 
kvarstår. Vi måste arbeta med VFU:s 
upplägg och innehåll över tid, dvs 
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underlagen när vi fortsätter på vår plan att 
utveckla VFU. På senhösten skall vi starta 
en kommitté för att utveckla OSCE. 

det går inte att göra så snabba för-
ändringar. Vissa moment, särskilt 
inom psykiatri och beroende, strävar 
efter att i högre grad få universitets-
klinikerna att ta ett större ansvar för 
handledningen i VFU. Momentet har 
haft en workshop kring förbättring 
av VFU, där olika idéer diskuterats. 
En utbildning för momentets handle-
dare planeras, men troligen först till 
hösten 23. Kommittén för OSCE har 
inte startat under HT 22, eftersom vi 
ännu inte fått tillgång till det 6-åriga 
programmets kursplan. Nu är den 
dock publicerad, varför arbetet bör 
komma igång under våren. Kommit-
tén för OSCE kan även framöver få 
uppdraget att se över andra inslag i 
VFU, såsom återkoppling och Sit-ins. 
 

2 Kursutvärdering  
 

  Ambitionen var att göra våra utvär-
deringar mellan momenten mer en-
hetliga utan att för den skull hindra 
att varje moment kan ställa specifika 
frågor.   
Detta är extra viktigt eftersom den 
gemensamma enkäten har låg svars-
frekvens. 
Vi har nu tagit fram 10 gemen-
samma frågor, hämtade ur KI:s kurs-
enkät, som samtliga moment kom-
mer att ta med under VT 23.  Vi tes-
tar också att införa momentråd och 
begränsa kursrådet till mer gemen-
samma frågor. 
 

3 TBL  
Vi fortsätter på vår plan att utveckla 
TBL på kursen och samtidigt arbeta 

mer med plattformen InteDashboard 
så att momentansvariga och administ-
ratörer kan börja använda plattfor-
men. 

  Arbetet fortgår löpande, med lite 
olika hastighet på de olika momen-
ten. Vi har haft undervisning i TBL på 
kollegiet och gått igenom InteDash-
board på möte för kursens administ-
ratörer. Flera lärare och administra-
törer har utbildad sig i TBL. Psykia-
tri/beroendemomentet har infört 
flera TBL moduler på det 5,5 åriga 
programmet . 
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3. Kursansvarigs reflektioner kring studenternas kursvärderingar och kursens ge-
nomförande  

Studenternas utvärderingar  
Trenden att allt färre studenter svarar på kursenkäten kvarstår tyvärr. Denna termin med 
bottenrekordet 25 procent. Detta är bekymmersamt eftersom enkäten tillsammans med de 
synpunkter som kommer fram vid kursrådet i slutet av terminen och momentens egna ut-
värderingar är viktiga för att utveckla kursens innehåll. När nu endast en fjärdedel av stu-
denterna svarar betyder det att några helt säkra slutsatser från enkäten inte kan dras. 
Vår ambition att se över utvärderingarna på momenten, för att se om detta kunde under-
lätta utvärderingarna för studenterna, påbörjas vt 23. Förhoppningen är att få mer fördju-
pad information kring varje moment och möjligen få lite fler studenter att svara.   
 
Teoretiskt innehåll 
Vad gäller kursens teoretiska innehåll så är studenterna fortsatt nöjda (tabell 1). Det fram-
kommer tydligt i både kursenkät och på kursrådet. Vi har på kursrådet fått mycket positiv 
återkoppling på TBL-undervisningen, som bedrivs inom psykiatrimomentet.  
 

Termin  HT 

19  

  

VT 

20  

HT 

20  

VT

21  

HT 

21  

VT 

22 

HT22 

Svarsfrekvens (%)  39  43  42  34  33  32 25 

Övergripande frågor ur kursenkät (1-5 po-

äng, medelpoäng)  

            

Utvecklat värdefulla kunskaper/färdig-

heter  

4,4  4,4  4,5  4,8  4,6  4,8 4,6 

Uppnått kursens alla lärandemål  4,0  4,1  4,2  4,3  4,1  4,2 4,3 

Det var en röd tråd genom kursen  3,7  3,6  4,0  3,9  4,0  4.0 4,0 

Stimulerades till ett vetenskapligt förhåll-

ningssätt  

3,4  3,5  3,7  3,9  3,9  3,8 3,9 

Lärarna var tillmötesgående  3,9  3,8  4,2  4,3  4,1  4,2 4,1 

Fick en klar bild av vad jag förväntades lära 

mig  

3,8  3,8  4,1  4,0  4,0  4,1 3,9 

Fått användbar återkoppling  3,3  3,8  3,6  3,9  4,0  3,8 3,9 

Rimliga krav på att ansvara för att organi-

sera eget lärande  

     4,0 4,1 

Rimliga krav på att arbeta tillsam-

mans med andra studenter 

     4,3 4,3 

 
Tabell 1. Frågor ur kursenkät kring den teoretiska undervisningen 
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VFU  
Trenden, att VFU är ett område som kräver förbättring, kvarstår (tabell 2). Siffrorna är lik-
som tidigare termin, låga. Denna termin är det dock endast 25% som svarat på enkäten, vil-
ket ökar osäkerheten i svaren. VFU-upplägget kan också se väldigt olika ut beroende på mo-
mentets innehåll och omfattning.  
Ett område inom VFU som vi satsat på är den farmakologiska undervisningen och där visar 
enkäten att det givit resultat (tabell 3). Vi har fortsatt att uppmuntra studenterna och hand-
ledarna att använda den farmakologiska checklistan och den nyligen införda träningsmodu-
len i TC.  
Tabell 2. Frågor ur kursenkät om VFU 

Termin  HT 19  

  

VT 20  HT 20  VT21  HT 21  VT22 HT22 

Frågor om VFU ur kursenkät (1-5 

poäng, medelpoäng)  

            

VFU var relevant i förhållande till 

kursens lärandemål  

3,7  3,9  3,9  4,0  3,2  3,2 3,1 

Relevanta arbetsuppgifter under 

VFU  

3,3  3,6  3,6  3,8  3,2  3,2 3,2 

Handledarna var insatta i kursens 

lärandemål  

3,2  3,7  3,5  3,7  3,0  2,9 2,9 

 
 

Tabell 3. Frågor ur kursenkät om farmakologisk träning 

  HT 20  VT 21  HT21  VT22 HT22 

Uppgift  Andel (%)        

Ordinera läkemedel p.o.   67   47  64  70 71 

Ordinera intravenös vätska  3  0  3  0  

Förskriva läkemedel  64    62,5  64  82 79 

Ge muntlig ordination till ssk  31  45  20  21 38 

 
 

Canvas 
Vi får liksom under tidigare terminer synpunkter på att kursens upplägg i Canvas är krångligt 
och att schemat är svårt att följa. 
Vi har därför försökt att uppmuntra studenterna att även använda TimeEdit för att få bättre 
översikt, men det förefaller som om många studenter inte ser någon fördel med det. Under 
förra terminen bildades även en central grupp som skulle se över Canvas, men vi har ännu 
inte hört om det lett till några förbättringsförslag som vi skulle kunna utnyttja.  
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 VT 21  HT 21  VT 22 HT 22 

Frågor om Canvas ur kursenkät (1-5 po-
äng, medelpoäng)  

      

Jag kunde lätt hitta den information jag be-
hövde i Canvas 

3,1  3,7 3,0 3,3 

Tabell 4. Frågor ur kursenkät om canvas 
 
Tentamen 
Denna termin infördes kortsvarsfrågor på tentamen: Very Short Answers (VSA) . Studen-
terna har upplevt/bedömt VSA som svårare än flervalsfrågorna, Single Best Anwers (SBA). 
Detta är i linje med tentamens resultat och litteraturen. Eftersom vi justerar för gissning vid 
bedömningen av SBA , blir det i praktiken ändå ett ”lägre krav” för VSA-delen. Dvs. detta  
kompenserar i viss grad för den ökade svårighetsgraden. 

Studenterna har upplevt frågorna som mindre tydliga jämfört med förra tentamen. När man 
läser kommentarerna framkommer det att de då menar VSA. Att studenterna önskar en 
ökad tydlighet för VSA är förväntat utifrån frågetypens natur då den kräver att studenterna 
ska skriva egna svar. Tentagruppen ska fortsätta fokusera på frågornas tydlighet, ffa VSA. 

Studenterna har också upplevt examinationen som lite mindre relevant i förhållande till kur-
sens lärandemål. Tentagruppen har redan jobbat med det. Vi har planerat att använda nya 
SBA- och VSA-mallar där författaren också ska ange det lärandemål som examineras. 

 
 

   HT 19  
  

VT 20  HT 20  VT 21   HT 21  VT 22 HT 22 

Median prestation -examinationen 
(%)  

86  78  88  89  86   87 81 

Mean prestation -examinationen (%)  85  77  87  88  85  87 83 

Tydliga  frågor (1-10)  8  6  8  8  7  8 7 

Upplevd svårighetsgrad (1-10)  6  8  5  6  6  6  

Upplevd svårighetsgrad SBA (1-10)        5,5 

Upplevd svårighetsgrad  VSA (1-10)        7,0 

Examination relevant i förhållande till 
kursens lärandemål (1-5)  

   3,0  4,1  4,2  4,3  4,2 3,9 

        
        

 
 Några Kommentarer om kursen 
”Otroligt intressanta kurser med bra innehåll. Avhandlar några av läkarprogram-
mets mest intressanta ämnen och klinikerna lär ut dessa på ett bra sätt”.  
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”Bra föreläsningar och undervisning. Bra praktiska moment. Genrellt sett bra placeringar! En ro-
lig men intensiv termin”.  
”Tydligare instruktioner/lättare att hitta i Canvas, det var svårt att orientera sig mellan alla grup-
per och moment. Tex ha fler underkategorier i ”Moduler” för att förtydliga vad som finns under den ka-
tegorin”.  
 

4. Planerade förbättringsområden  

 
Aktivitet Ansvarig Tidsplan 

1 VFU  
Vi kommer i utvärderingen ställa ett antal ge-
mensamma frågor om VFU, som gör att vi kan 
utvärdera VFU lite mer på djupet.  VFU måste 
prioriteras och utvecklas, inte minst inför det 6-
åriga programmet. Det är en stor utmaning att 
utveckla innehållet och både förmå studenterna 
att bidra till sin undervisning samt få med oss 
de kliniska handledarna. 
Komma igång med planering inför OSCE. 

Kursansvarig i samver-
kan med momentan-
svariga 

Löpande 

2 Utvärdering 
Vi testar att ha momentråd och ett gemensamt 
kursråd. 
Vi testar att ställa 10 gemensamma frågor från 
kursenkäten i samtliga momentutvärderingar. 

Kursansvarig i samver-
kan med momentan-
svariga och administ-
ratörerna 

VT 23 

3 TBL  
Vi fortsätter på vår plan att utveckla TBL på kur-
sen. Samtliga moment behöver nu komma 
igång på allvar med att utveckla TBL-moduler. 

Kursansvarig i samver-
kan med momentan-
svariga och administ-
ratörerna  

Löpande 

 


