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Programrapport 
 

Programmets namn: 
Specialistutbildning med inriktning mot 
psykiatrisk vård 

Ladokkod: 
 

Antal högskolepoäng: 
60hp 

Årskull 
GPSYK16H (HT16-VT18) 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Vid programmets slut fanns 17 studenter i kursen varav en är omregistrerad från tidigare kurs enbart 
för att skriva examensarbete.  
 
Programutvärderingen besvarades av 7 studenter (41%).  

Analys av:  
Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighet 
 
Ej tillfrågat.  

Innehåll, undervisningsformer, examination och progression 
 
Studenterna anser att genomförda läraktiviteter (seminarier, föreläsningar mm) i hög utsträckning 
(86%) har varit adekvata för lärandet. Examinationsuppgifterna i utbildningen anses i hög (58%) eller 
mycket hög utsträckning (28%) varit utformade så att studenterna givits möjlighet att värdera och 
utveckla kunskaper som är relevanta för den framtida yrkesfunktionen. 
 
Under programmet har 7,5hp (5 v på heltid) verksamhetsförlagd utbildning ingått. Studenterna anser 
att den verksamhetsförlagda utbildningen i hög (43%) eller mycket hög utsträckning (43%) har gett 
möjlighet att träna på kliniska färdigheter för att kunna känna sig säker inför dina framtida 
arbetsuppgifter. Samma svarsfördelning anges på frågan om utbildningen har bidragit till att utveckla 
förmågan att analysera och lösa olika problem som kan uppstå i det framtida arbetet. 
 
 
Forskningsanknytning 
 
Studenterna anser att de under utbildningen till hög (29%) eller mycket hög utsträckning (43%) fått 
redskap för att kunna hålla sig uppdaterad inom aktuell forskning inom det egna yrkesområdet. De 
har i hög (58%) eller mycket hög (43%) utsträckning genom utbildningen fått ett intresse att delta i 
förändringsarbete och verksamhetsutveckling.  
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Resurser 
 
Ej tillfrågat.  

Användbarhet och förberedelser för arbetslivet 
Studenterna känner sig i hög (42%) eller mycket hög (58%) utsträckning förberedda för att klara 
arbete inom vård och omsorg. Största andelen studenter (72%) som besvarat utvärderingen anser att 
de genom utbildningen har skaffat sig kunskaper i avancerad omvårdnad som är nödvändiga för den 
kommande yrkesfunktionen. Studenterna har i mycket hög utsträckning (72%) utvecklat sin förmåga 
att förstå och stötta andra människor. De känner sig också förberedda på att möta människor med 
olika social, ekonomisk och kulturell bakgrund och betydelsen av mänskliga rättigheter och 
likabehandling i hög (29%) eller mycket hög utsträckning (43%).  
 
På frågan som rör tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma patienters medicinska 
tillstånd skattar studenterna något lägre än på övriga frågor med en svarsfördelning på 
tillfredsställande utsträckning =29%, hög utsträckning =43% och mycket hög utsträckning =29%. 
 
Samma svarsfördelning som ovan anges på frågan om utbildningen har lärt studenten att bedöma 
vårdbehov och dokumentera iakttagelser på ett korrekt och för andra förståeligt sätt och på frågan 
som handlar om att känna sig förberedd inför att arbeta i komplexa och oförutsägbara situationer. 
Dock anser studenterna sig inte fullt lika förberedda inför att snabbt agera och fatta beslut i 
brådskande och i vissa fall akuta situationer.  
 
Frågor som rör organisering, ledarskap och samverkan med andra yrkesgrupper skattas av 
studenterna högt. Studenterna anser att de i hög utsträckning (72%) genom utbildningen har tränats 
att arbeta på ett sätt som gynnar miljön och hållbar utveckling. 
 
 
 

Övrigt 
 
I programutvärderingen framförs önskemål om att skriva uppsatsen ensam. Examensarbetet 
upplevdes samtidigt ensamt att genomföra trots närvaro av handledare vid behov. En student 
uttrycker att man önskat mer stöd från skolan under examensarbetet, dock oklart i vilka former.  
 
Då utbildningen ges på distans förutsätter detta att kunna genomföra grupparbeten och att 
kommunicera med så väl lärare som kursdeltagare på distans, något som studenterna framför som 
svårt att genomföra.  
 
Kurserna i psykiatrisk omvårdnad och medicin som löper parallellt upplevdes som tunga och 
förutsatte mycket tid och resurser av den enskilde. Ffa psykiatrisk medicin krävde mycket läsning 
vilket de inte ansåg motsvara en studietakt om 50%. Vad gäller det medicinska perspektivet önskar 
studenterna mer fokus på komplexitet och samsjuklighet vilket vi från och med nästa kurs kommer 
att fördjupa genom ett nytt kursmoment.  
 
Den nya kursen Psykiatri ur ett samhällsperspektiv har tidigare fått goda omdömen och likaså lyfts 
den även fram i programutvärderingen. En student skriver: skulle gärna gått den kursen tillsammans 
med andra specialistutbildningar för att öka kunskapen kring andra kompetensområden och 
underlätta för framtida samarbete över yrkesgränser. Vi tar med oss alla positiva synpunkter från 
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denna kurs och hoppas på att vi framöver kan kunna ge den som fristående kurs även för andra att 
söka.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studenterna skattar samtliga frågor högt och visar därmed 
på att de anser sig ha erhållit kunskaper in enlighet med utbildningsplanens mål. 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Studenterna önskar att få mer träning i att vara förberedd på akuta situationer och att snabbt kunna 
agera och fatta beslut. Företrädelsevis ges denna sorts situationer möjlighet till under den 
verksamhetsförlagda utbildningen men vi kan också se möjligheter i denna sortens träning i den 
kliniska utbildningsmiljön på campus (KTC). Vi undersöker hur denna sorts aktiviteter skulle kunna 
genomföras.  

 

Programansvarig: 
 
Aleksandra Jarling 180824 
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