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Programrapport 
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VAKUT 

Antal högskolepoäng: 
60 
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Programansvarig:   
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Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Programmet ges för andra gången vid HB. Antalet registrerade studenter på programmet var 14 av 
vilken 10 slutförde programmet. Tre studenter valde att avbryta sina studier och en uppnådde inte 
förkunskapskraven för fortsatta studier inom programmet. Sju studenter har besvarat program-
värderingsenkäten. 
 
Analys av:  
Innehåll, undervisningsformer, examination och progression 
Majoriteten av studenterna uppger sig ha förstått sambandet mellan programmets kurser liksom 
sambandet mellan examensmålen för programmet och de mål, undervisningsformer och examinat-
ioner som finns för respektive kurs som ingår i programmet.  
 
Studentcentrerat lärande, ansvar och delaktighet 
Flertalet av de studenter som besvarat programutvärderingen uppger att de har haft möjlighet till 
att ta ansvar för och vara delaktig i sitt lärande. De anser vidare att de genom programmet har 
skaffat sig olika kompetenser som är nödvändiga för arbete inom akutsjukvård. Flertalet studenter 
har lagt mellan 31–40 timmar per vecka i studietid. Någon har lagt mindre (21–30 timmar) och nå-
gon mer (41–50 timmar). 
 
Forskningsanknytning 
Majoriteten av studenterna uppger att de har genom programmet fått en ökad förståelse för forsk-
ning och utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt. 
 
Arbetslivsanknytning, internationalisering och hållbar utveckling 
Hälften av studenterna uppger att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har gett dem möj-
lighet att utveckla det egna kliniska yrkeskunnandet. Det den andra hälften av studenterna efter-
frågar är bland annat en differentierad VFU där andra vårdenheter än akutmottagning inkluderas 
exempelvis akutvårdsavdelning. VFU handledarna uppges också behöva bli bättre insatta och för-
stå utbildningens mål och innehåll för att utformandet av VFU ska bli så bra som möjligt. Flertalet 
studenter uppger att de under sin VFU i huvudsak ses som studenter och inte som extra arbets-
kraft. Majoriteten uppger att de genom programmet har utvecklat sitt internationella perspektiv 
via exempelvis kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. De uppger också att de har utvecklat sin 
förmåga att kunna verka i en internationaliserad akutsjukvård. De flesta studenter uppger att de 
under programmet har utvecklat sin förmåga att medverka i byggandet av en framtida hållbara-
kutsjukvård. 
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Samverkan med och mellan studenter 
Majoriteten av studenterna uppger att det har getts möjlighet att diskutera åsikter och uppfatt-
ningar om utbildningens innehåll och planering med både medstudenter och ansvariga lärare. 
 
Studenternas sammanfattande reflektioner över både programmet och tillhörande 
kursers genomförande och resultat 
I fritextsvaren kring vad studenterna uppfattade som bra med programmet framkommer följande: 
Utbildningens format, innehåll och genomförande har gjort programmet relevant och lärorik där 
möjlighet till nya perspektiv på akutsjukvård fåtts. Programmets kurser (med undantag av metod-
kursen) har varit roliga och intressanta där lärarna har varit bra och kunniga. 
 
I fritextsvaren kring vad som kunde ha gjort annorlunda för att stödja studenternas lärande fram-
kommer följande: Individanpassa VFU utifrån de yrkeserfarenheter studenterna har där det finns 
möjlighet att praktisera/observera andra vårdenheter än akutmottagning. Att genomföra VFU på 
eget sjukhus, men inte egen arbetsplats, innebär kortare resor och därmed påverkas den hållbara 
utvecklingen. Arbeta mer med Case/scenario- och färdighetsträning, det har varit mycket teori fast 
yrket är väldigt praktiskt. Kursen Forskningsmetoder inom vårdvetenskap behöver informera 
bättre vad det gäller att planera och genomföra systematisk forskningsöversikt och ge tips på an-
vändbara dataprogram (exempelvis EndNote). 
 
Resurser 
Tilldelade resurser har använts enligt plan. Resursutnyttjandet har fördelats enligt följande: ad-
junkter (55 %), lektor (41 %) och professor (3%). Adjunkter har ansvarat för kurserna Bedöm-
ningar och omhändertagande inom akutsjukvård I - III och Akutsjukvård. Lektor har ansvarat för 
Akutsjukvårdens funktion och organisation samt Examensarbete. Professorn har deltagit i enstaka 
utbildningsmoment (Vårdetik). Kursen Forskningsmetoder inom vårdvetenskap har använt andra 
akademigemensamma resurser. 
 
Övrigt 
Årets programrapport bör ses i relation till att delar av programmet har genomförts under på-
gående Corona pandemin. Detta har påverkat studenternas förutsättningar att exempelvis genom-
föra sin VFU. För framtiden är det önskvärt att det finns en ”programbudget” som program- och 
kursansvariga kan fördela på programmets olika kurser. 
 
Eventuella förändringar av befintligt program 
Programmet kommer att:  

• fortsätta arbetet med att utveckla distanspedagogik och den nätbaserad undervisning, 
• se över förutsättningarna till en mer differentierad VFU för studenter som redan är kliniskt 

verksamma på akutmottagning 
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