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Kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram
Utbildningsprogram:
Läkarprogrammet
Basinformation:
Kursansvarig institution:
Kurs:
Utbildningsplan:
Programwebb:
www.courses.ki.se

Uppdraget gäller:
2019
Antal kurstillfällen 2

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Klinisk medicin – inriktning kirurgi, 2LK135
2LK13
Programwebben

Utöver det som står i kursplan och utbildningsplan samt det övergripande
utbildningsansvaret på institution gäller för denna kurs:
- ”Riktlinjer för läkarprogrammet”
- ”Anvisningar till kursplaner på Läkarprogrammet”
- ”Examinationsstrategi läkarprogrammet”
Kursutveckling
- Kursansvarig redovisar i kursanalysen hur institutionen arbetar för att utveckla
kursen.
- Kursansvarig behöver årligen granska kursplanen och vid behov revidera
kursplanen baserat på den utveckling av kursen som sker.
- För att ge programmet underlag till genomströmningsanalyser ska kursen löpande
samla in, analysera och redovisa underlag om studenternas prestationer som inte
finns i ladok. Tex deltagande i seminarier.
- Kursansvarig institution ska bidra med den kompetens som arbetet med en ny 6årig läkarutbildning kräver.
- Kursansvarig och lärare med övergripande utbildningsansvar ska delta i kollegiets
möten samt andra programgemensamma möten och workshops som programmet
kallar till.
- Kursansvarig ska medverka i den pågående examinationsöversynen
- Kursansvarig ska följa programmets kvalitetsplan 2019.
- Kursansvarig samt momentansvariga ska delta i läkarprogrammets kvalitetsdagar
- Minimikrav för kursansvarig är teoretisk pedagogisk utbildning i kursdesign,
examination, interprofessionellt lärande, och grundläggande högskolejuridik
- Kursansvarig bör vara lektor, biträdande lektor eller professor.
- Summativa examinationer ska vara gemensamma för de fyra sjukhusen.
- Kursansvarig och momentansvariga ska senast 1 april 2019 ha genomgått
webbkurserna ”Hbtq - normer, kön och sexualitet” samt ”Etnicitet, normer och
möten i vardagen” från Lärtorget (SLL)”.
Verksamhetsintegrerat lärande
- Kursansvarig ansvarar för att studenternas VIL registreras i SLLs
placeringsprogram KLIPP.
- Varje student skall ha under VIL ha namngiva handledare
- Vid formativa bedömningar i VIL skall förutbestämda bedömningsmallar med
tydliga kriterier användas som är kända för studenterna före placeringen. Från och
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med HT18 används MiniCex och Dialoginstrumentet för bedömning och
återkoppling på läkarprogrammet.
- Varje student ska få tillfälle till formativ bedömning enligt bedömningsmall minst
2 gånger under kursen.

Examination
- Minst en fjärdedel av de rättande lärarna (tidigare ”examinerande lärare”) ska ha
genomgått en grundutbildning i examination (senast december 2019). Med
grundutbildning i examination avses minst 2 dagars teoretisk kurs. För
läkarprogrammets egna aktiviteter i ämnet ges intyg som kan användas för att nå
målet.
- Bedömningsmallar med kriterier ska finnas till alla bedömningar, tex vid
obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarier
- Datum för omtentamen skall samordnas med övriga institutioner som ansvarar för
undervisningen i temat och med angränsande terminer
Ekonomi/resurser
För uppgifter om läkarprogrammets kursers ekonomi se Resursfördelningen.
Programnämnden ansvarar för fördelning av medel för kurser inom program och för
uppföljning av programmets totala ekonomi.
Återrapportering till programansvarig organisation
GUA ansvarar för att utvalda delar av uppdraget återrapporteras till
läkarprogrammet 1 september respektive 1 februari i den enkät som programmet
skickar ut. Kursansvarig fyller i programmets mall för kursanalys efter varje
kurstillfälle.
Kursvärdering och kursanalys
Kursvärdering (enkät till studenterna) och kursanalys (kursansvarigs analys) ska
genomföras vid varje kurstillfälle. Kursanalysen ska publiceras senast en månad
efter kursens slut via den öppna kurswebben, mejlas till läkarprogrammets kansli
samt återkopplas till studenterna som just avslutat kursen och till de studenter som
påbörjar nästa kurs.
KI survey är obligatoriskt verktyg för kursvärderingen, mallen heter ”Generell
kursenkät för läkarprogrammet”.
Programmets mall för kursanalys:
Se Programwebben
Övrigt
- Varje kursansvarig institution ansvarar för att bidra med minst 3 lärare (per
institution, inte per kurs) som kan intervjua till det Prov- och intervjubaserade
urvalet till läkarprogrammet (PIL).
- Varje kursansvarig institution ansvarar för att vid behov bistå med 2 medverkande
examinerande lärare till kursen/examinationen integrerad sluttentamen (T11)
- Kursen ska samverka med de studentvalda fördjupningskurser (SVK) som ingår i
temat
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