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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
26% svarade (17 av 65). Svarsfrekvensen var låg – under 50% vilket medför att inga slutsatser kan
dras. Detta trots upprepade påminnelser både muntligt och via meddelanden från Cambro.
Samtliga instämmer att innehållet i kursen KOF2 (termin 6, 7 och 10) varit relevant i förhållande till
de förväntade studieresultat. 87% bedömer att kvaliteten för kursen varit bra – utmärkt.
Positiva delar som studenterna framhåller:
- Studenterna är mycket nöjda med att kursen ökat förståelsen för patienter med
smärtproblematik och gett fördjupade kunskaper.
- Två seminarier har getts; ett med case och ett med patientfallsredovisning. Case seminariet
var mycket uppskattat och utvecklande. Seminariet med patientfall var lärorikt att få se
andras fall, diskutera olika behandlingar och prognoser.
- Det viktigaste som studenterna anger att kursen har gett dem på termin 10 är att se
helheten, vikten av att följa upp insatt behandling, bedöma prognos och att tänka etiskt.
- Studenterna anger att de nu vid avslutet av termin 10 har nått den kunskap och färdighet
som krävs för att ta beslut i allmäntandvården gällande patienter som har smärta och
funktionsstörning.
Det som studenterna anger som mindre bra med kursen och önskningar:
- De allra största åsikterna som framhålls gäller att journalerna måste skrivas långa och är
specilistbetonade, vilket inte kommer att fungera efter utbildningen.
- Det framhålls också att patienttillgången sviktat och att det varit många återbud, vilket har
begränsats av den pandemi som orsakat restriktioner i kliniken.
- Studenterna har fått följa upp patienter från äldreterminare, ett önskemål är att istället få
följa upp sina egna pateinter från termin 6-7.
2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras?
Hur har återkopplingen till studenterna på kursen skett?
Återkoppling ges till samtliga kliniska handledare i ämnet KOF på gruppnivå. Återkoppling till
studenterna ges genom att sammanställningen läggs på Cambro samt vid kursstart för KOF2,
termin 6 gå igenom resultatet på föreläsningstid.
Journalskrivningen har i KOF lärargrupp diskuterats. Vår strävan är att studenterna lär sig
journalförning som tar upp väsentligheter, en bas för god och säker vård, ett juridiskt och
odontologiskt dokument. Journalen ska ge en tydlig bild av utförd vård och övervägandena under
arbetets gång.
Patienttillgången är en nyckelfråga för att ge studenterna möjlighet att tillämpa och utveckla sina
kliniska färdigheter. Vi i ämnet arbetar tillsammans med regionens verksamhetschefer och
allmäntandvården för att öka inflödet av patienter till utbildningen.
Studenternas önskan att följa sina patienter från termin 6-7 till termin 10 kommer att tillgodoses
där det är möjligt. I fall där patienten är avslutad kan eventuellt telefonuppföljning göras. I fall där
patienten fortfarande har pågående behandling kan patienten erbjudas återbesök för uppföljning
med re-examination.
Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

