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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom 
Somatisk ohälsa och sjukdom 

Ladokkod: 
61SO01 
B1SS01 

Antal högskolepoäng: 
7,5hp/9hp 

Period (ex P1 2018): 
P3-2020 

Inom program alt. fristående kurs: 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
31% (79 av 253 studenter) har svarat på kursutvärderingen. Detta är uppdelat på två grupper. 61SO01 37 av 97 
studenter. B1SS01 42 av 156 studenter 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Efter två skrivna tentamina så är 50 % av studenterna i B1SS01 och 61 % i 61SO01 godkända i 
kursen. Antalet godkända studenter efter två tentamina är något lägre än i föregående terminer.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursen är uppbyggd med samma undervisning och lärandestöd som tidigare terminer dvs 
föreläsningar, seminarier, instuderingsfrågor samt direktkontakt via läroplattformen ping-pong. 
Större delen av de studenter som har svarat på enkäten anser att undervisningen, examinationerna 
och lärarna har varit ett stöd för deras lärande 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
I kursen diskuteras forskningsresultat i en något mindre skala. Ny forskning knyts istället in i 
undervisningen där föreläsaren håller sig uppdaterad gällande nya behandlingsrutiner. Forskningen 
som bedrivs inom detta ämne är främst kopplad till den medicinska vetenskapen och 
läkarutbildningen. Därför prioriteras inte specifik analys av forskningsdata utom vid enstaka tillfällen 
och föreläsningar.   

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursflödet är omlagt för ett större antal studenter. Flera studenter har examinationer kvar från 
föregående kurser. Vi tror nog att detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att studenterna 
presterar något sämre på tentamen. Upplevelsen och kursutvärderingen talar för att många studenter 
tycker att kursen är för intensiv och kunskapsmängden som ska bearbetas är för omfattande. 
Studenter som missar på någon tenta har svårt att tillgodose sig efterföljande kursers undervisning.        
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Kurstiden är knapp och det är många ämnen som ska bearbetas. Ser nog att resurserna har används 
så gott det går.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Utvärderingen visar att studenterna är nöjda med kursen, även om de tycker att den är för kort och 
för mycket som ska bearbetas. I utvärderingen så uppger i princip samtliga studenter att de kan se en 
tydlig koppling mellan kursen och deras framtida yrkesutövande 

Eventuella förslag till förändringar 
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Kursansvarig:  
Robert Sköld/Ann-sofie Malvemyr  
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