Utvärderingsrapport för kursansvarig inom odontologisk grundutbildning
Kurs och datum:
Pedodonti 2021-01-21
Termin:
Helkurs, termin 9 och 10
Kursansvarig:
Pernilla Lif Holgerson
1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
32% svarade (21 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.
90% instämmer helt i att mål/förväntade studieresultat har uppfyllts.
100% uppger att kursen har startat på lämplig nivå i förhållande till de kunskaper de har sedan
tidigare.
5% uppger att de läst alla delar i kurslitteraturen, 81% har läst delar av kurslitteraturen.
Studenterna är mycket nöjda föreläsningar, teorimoment under gruppmöten på kliniken. De är
också mycket nöjda med den kliniska handledningen, samt hur det blir bemötta av personalen vid
kliniken. De berömmer även hur avdelningen hanterat corona-krisen.
De allra största åsikterna och önskningarna som framhålls gäller patienttillgång och fördelning. De
önskar mera patient-tid, dock har möjligheterna att ge mera tid begränsats av den pandemi som
orsakat restriktioner i kliniken.
De har även åsikter om fördelning av patienter – att de varit tvungna att ”dela” på patienter –
något som de anser frångår det vi undervisar om – förtroende och kontinuitet.
Att förändra flödet i teori/klinik – så att det följs åt.
2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
Tilldelning av patienter är något vi arbetar mycket med för att försöka få det att bli rättvist.
Studenterna för loggbok samt att vi har en lista där de prickar av vilka moment de gjort.
Så långt det är möjligt får patienterna träffa samma studenter under hela behandlingen – varför
det blev annorlunda under 2020 var främst pga. pandemin och att vissa studenter inte hade annan
möjlighet att utföra operativ tandvård.
Försök till att synkronisera teorimoment och klinik – kan dock vara svårt ibland beroende på
patienttillgång.
Studenterna som fyllt i denna värdering har nu tagit examen – men den information de gett
återkopplas till den kurs som nu påbörjas.
Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

