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Planerade åtgärder och utvecklingsområden för 
röntgensjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet 

Baserat på det som framkommit i självutvärderingen och  bedömargruppens rapport avser 
programmet att arbeta med följande åtgärder och utvecklingsområden. 
 

• Området bild- och funktionsmedicin och rollen som röntgensjuksköterska utvecklas 
snabbt genom den nuvarande medicinska och tekniska utvecklingen. Det är därför 
lärargruppens intention att, så snart bemanningen är tillräcklig, arbeta om programmet 
för att säkerställa att utbildningen följer den kliniska utvecklingen i syfte att 
studenterna också fortsatt når hög grad av anställbarhet.  

• Länkningen mellan examensmål, kursmål och examinationer ska ses över. Antalet 
kursmål per kurs ska vara rimliga i förhållande till kursens omfattning och det ska 
tydligt framgå hur kursmålen examineras. Kursmålen ska utformas enligt 
programkommittén för sjuksköterskeprogrammens direktiv och progressionen ska 
tydliggöras utifrån taxonomi för lärandemål och de kursmål som inte examineras ska 
tas bort. I samband med detta kommer även riktlinjerna för bedömning av VFU att ses 
över och tydliggöras. 

 
• För att säkerställa att studenterna blir bra bemötta under sin VFU kommer 

lärargruppen att ha en kontinuerlig dialog med företrädare från verksamheten inom 
bild- och funktionsmedicin i syfte att följa upp och utvärdera studenternas situation 
under VFU. Studenterna ska vara informerade angående deras rättigheter samt till vem 
de ska vända sig i den händelse de blir dåligt bemötta. 

 
• En strategi ska tas fram för upprepad och tydligare information kring 

internationalisering och då framförallt gällande studenternas möjligheter till studier 
utomlands. Möjligheten till samarbete med lärosäten i andra länder ska ses över och 
lärargruppen kommer att vara delaktig i olika forum där frågor gällande 
internationalisering för röntgensjuksköterskestudenter behandlas. 

 
Förutom ovanstående finns ytterligare åtgärder som planeras inom programmet de kommande 
åren såsom införandet av hållbar utveckling i lämpliga kurser och utvecklandet av 
strukturerade former för ökad studentmedverkan. 
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Utvecklingsprojekt: länkning och riktlinjer för bedömning vid VFU 
 

Mål Aktiviteter Tidsplan Avrapportering 

Länkning ska finnas mellan examensmål, kursmål och 
examinationer. Länkningen ska redovisas i en 
överskådlig matris. 

Lärargruppen granskar att kursmålen stämmer 
med examensmålen och examinationer 
stämmer mot kursmålen. 

2020 PK slutet av 
2020 

Antal kursmål per kurs ska vara rimliga i förhållande 
till kursens omfattning. 

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för kursmål. 

2020 PK slutet av 
2020 

Det ska tydligt framgå hur kursmålen examineras 
(nivå på examination, typ av frågor, kriterier för 
godkänt/underkänt). Kursmål som inte examineras 
ska tas bort. 

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för kursmål. 

2020 PK slutet av 
2020 

Kursmålen ska utformas enligt programkommittén 
för sjuksköterskeprogrammens direktiv. 

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för kursmål. 

2020 PK slutet av 
2020 

När kursmålen revideras ska också progressionen 
tydliggöras utifrån taxonomi för lärandemål. 

Lärargruppen reviderar kursmålen enligt 
programkommitténs riktlinjer för kursmål. 

2020 PK slutet av 
2020 

Riktlinjerna för bedömning av VFU ses över och 
tydliggörs. 

Lärargruppen reviderar 
bedömningsformulären för VFU enligt 
programkommitténs riktlinjer. 

2020 PK slutet av 
2020 
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Utvecklingsprojekt: förbättrad information om internationalisering 
 
 
Mål Aktiviteter Tidsplan Avrapportering 
Strategi för upprepad och tydligare information kring 
internationalisering/studenternas möjligheter till 
studier utomlands. 

Lärargruppen gör en plan för när och hur 
information om utomlandsstudier ska ges 
genom programmet. 

2020 PK slutet av 
2020 

 
Utvecklingsprojekt: bemötande av studenter på VFU 
 
 
Mål Aktiviteter Tidsplan Avrapportering 
Information till studenterna angående deras 
rättigheter samt vem de kan vända sig till. 
                                                                                                  
Struktur för kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
av studenternas situation i samband med VFU. 
                                                                                                  
Rutiner för kontinuerlig dialog mellan lärargruppen 
och företrädarna för VFU angående detta. 

Lärargruppen gör en plan för detta 
tillsammans med företrädare för VFU. 

2020 PK slutet av 
2020 
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Utvecklingsprojekt lång sikt 2021-2023 
 
Utvecklingsprojekt Tidsplan Avrapportering 
Vetenskaplig metod - tydligare strimma genom hela 
programmet. 

2021 PK slutet av 
2021 

 
 
Utvecklingsprojekt Tidsplan Avrapportering 
Utbildning i hållbar utveckling för lärarna samt införande av 
hållbar utveckling i lämpliga kurser. 
 
Utveckla strukturerade former för att öka studentmedverkan.           
 
Utveckla olika typer av utvärderingar i syfte att öka 
studenternas återkoppling. 

 
2022 

 
PK slutet av 
2022 

 
 
Utvecklingsprojekt Tidsplan Avrapportering 
Genom att göra om programmet och anpassa det ytterligare 
efter utvecklingen inom området ska utbildningens aktualitet 
säkerställas och studenterna fortsatt vara förberedda för ett 
framtida arbetsliv. 

 
2023 

 
PK slutet av 
2023 
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