
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vision
Medfarm är det givna förstahandsvalet för studenter och yrkesverksamma som vill
läsa program eller kurser inom medicin och farmaci. Medfarm utvecklar och bedriver
förstklassig och högkvalitativ undervisning med stark forskningsanknytning i
ändamålsenliga lokaler. Pedagogisk och didaktisk kompetensutveckling är en
självklarhet för Medfarms lärare.

Mål 1
Medfarms studenter erbjuds en högklassig och studentcentrerad utbildning med tydliga mål
och prestationskrav i en modern lärmiljö kännetecknad av en variation i det pedagogiska
utbudet.

Mål 2
Medfarms lärare ligger i akademisk och professionell framkant vad gäller forskning, pedagogik
och didaktik.

Mål 3
Medfarm erbjuder och utvecklar gränsöverskridande kurser och program inom och mellan
vetenskapsområden samt med övriga aktörer i samhället.

Mål 4
Medfarm utökar sitt utbud av internationella masterprogram knutna till för området angelägna
forskningsämnen.

Mål 5
Medfarm stimulerar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi och klinik bland annat
genom studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och förenade tjänster.

Mål 6
Medfarms studenter är genom sina kunskaper och färdigheter attraktiva för arbetsmarknaden,
både nationellt och internationellt.

Mål 7
Medfarm är förstahandsvalet för livslångt lärande under det kommande yrkeslivet bland annat
genom utveckling av relevanta fristående kurser för respektive profession med utgångspunkt i
avnämarnas behov.



Mål 1
Medfarms studenter erbjuds en högklassig och studentcentrerad utbildning med
tydliga mål och prestationskrav i en modern lärmiljö kännetecknad av en
variation i det pedagogiska utbudet.

Typ av indikator: 1, enkla att ta fram löpande ur Uppsala universitets system; 2, kan tas fram en gång per år och
kräver manuell bearbetning; 3, kan användas vid fördjupad analys, kräver manuell bearbetning

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)

Att systematiskt ta till vara
på kvalitetshöjande åtgärder
som framkommer i det
löpande arbetet kring
utbildningsutvärderingar

o Högre kvalitet på våra
utbildningar.

o Studenter från Medfarm
är attraktiva på
arbetsmarknaden

o Årliga uppföljningen av
programmens
utvecklingsprojekt eller
åtgärdsplaner i
grundutbildnings-
kommittéer och
områdesnämnden (3)

Undervisande medarbetare
uppmanas att använda
varierande pedagogik och
undervisningsformer

o Fler studenter uppnår
kursmål och examen

o Enkätundersökning ställd till
undervisande personal (3)

Analysera genomströmning i
våra program och identifiera
kurser som är svåra att klara
eller mål som är svåra att nå,
för att kunna ge riktat
pedagogiskt stöd till såväl
lärare som studenter

o Fler studenter uppnår
kursmålen och klarar sin
utbildning

o Fler lärare reflekterar
över och utvecklar sin
undervisning

o Genomsnittlig tid till
examen (1)

o Tentamensstatistik (1)

Inkludera studenter tidigt
vid utveckling eller
revidering av program och
kurser.

o Bred förankring och en
studentcentrerad
utbildning

o Studentrepresentation i
arbetsgrupper (3)

o Ställa frågan till
studentkårerna om de ser
sig delaktiga i
utvecklingsprojekt,
revideringar. (3)

Arbeta för fler flexibla
lärosalar för att underlätta
en varierad och flexibel
pedagogik.

o En mer pedagogisk och
stimulerande lärmiljö

o Kontinuerlig inventering av
lokaler och dess utrustning
(3)

Följa utveckling av basår,
eller annan typ av
universitetsförberedande

o Ger Medfarm underlag
för ev. satsning

o Inventering via bland annat
nationella nätverket för
medicinska fakulteter samt



utbildning nationellt för
Medfarms utbildningar

o Universitetsförberedand
e utbildning leder till
bättre förkunskaper hos
studenterna och
därigenom bättre
förutsättningar att klara
sina studier

nationella rådet för
farmaceutiska utbildningar
(3)

Varje student på Medfarm
ska få minst en
internationaliseringsaktivitet
per termin som ger
internationella erfarenheter
och kontaktytor under sin
utbildning

o Bygger upp
studenternas
internationella portfolio,
bestående av
kompetenser, kontakter
och globala perspektiv

o Öka attraktiviteten på
arbetsmarknaden, öka
söktrycket till våra
utbildningar

o Genomgång av
programmens
handlingsplaner för
internationalisering (3)

Se över utbildningsutbudet
och skapa förutsättningar
för internationella
fristående
kurser/”utbytespaket” så att
programstudenter kan läsa
kurser tillsammans med
utbytesstudenter

o Programstudenter på
grundutbildningarna får
1) läsa (minst) en kurs
på engelska under sin
utbildning
2) läsa (minst) en kurs
tillsammans med
internationella
studenter

o Genomgång av
programmens
handlingsplaner för
internationalisering (3)

Främja digitalisering av
utbildning och användandet
av digitala
undervisningsformer genom
riktade utlysningar och
framtagande av pedagogiskt
stöd

o Ökad genomströmning
o Fler internationella

inslag

o Årliga uppföljningen av
programmens
utvecklingsprojekt eller
åtgärdsplaner i
grundutbildnings-
kommittéer och
områdesnämnden (3)



Mål 2
Medfarms lärare ligger i akademisk och professionell framkant vad gäller
forskning, pedagogik och didaktik.

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)
Avsätta och utlysa medel
för deltagande och
anordnande av
pedagogiska aktiviteter
samt marknadsföra event
som anordnas

o Ökad medvetenhet om
pedagogik och aktuell
pedagogisk forskning

o Kompetenshöjning av
lärare/lärarlag genom att
möjliggöra forskning och
utveckling av
undervisningen

o Antal pedagogiska aktiviteter
för personal på Medfarm (3)

Synliggöra
undervisningstid och
tillhandahållen tid för
undervisning

o Rättvis fördelning av
undervisningstid

o Säkerställa adekvata
lärarresurser

Tid bereds för pedagogisk
kompetensutveckling för
undervisande medarbetare
inom Medfarm

o Höjer kompetensnivån
o Mer stimulerande

arbetsmiljö

Skapa tydligare riktlinjer
för hur excellenta lärare
kan användas i det
pedagogiska arbetet

o Fler excellenta lärare ger
större möjlighet till en
lärande arbetskultur

o Tillgängliga pedagogiska
resurspersoner i närmiljön

o Bemanning med excellenta
lärare i relevanta
arbetsgrupper (3)

Sammanställa och
publicera samlad
information om
möjligheter för
lärarutbyten

o Ökad kännedom om
utbyten för undervisande
personal

o Ökat antal lärare som
genomför en kortare eller
längre utbytesaktivitet

o Antal lärare som åker på
utbyten (1,2)

Pedagogisk skicklighet
bedöms av dokumenterat
sakkunniga inom
pedagogik

o Högre kvalitet på
bedömningarna av
pedagogisk skicklighet

o Meritvärdet för
pedagogiken höjs

o Statistik över sakkunniga från
rekryteringsgrupper (3)



Stärka pedagogisk och
ämnesdidaktisk forskning
genom att knyta lämplig
kompetens till Medfarm

o Kompetenshöjning av
lärare/lärarlag genom att
möjliggöra forskning och
utveckling av
undervisningen

Mål 3
Medfarm erbjuder och utvecklar gränsöverskridande kurser och program inom
och mellan vetenskapsområden samt med övriga aktörer i samhället.

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)
Skapa mötesplatser för att
främja gränsöverskridande
kurser, program och
samarbeten

o Generera förslag på
gränsöverskridande
kurser/program

o Antal nya
gränsöverskridande kurser
och program (2)

Tillhandahålla
organisatoriskt stöd för
framtagande och
genomförande av
gränsöverskridande
utbildning

o Fler gränsöverskridande
kurser/program

o Antal nya
gränsöverskridande kurser
och program (2)

Mål 4
Medfarm utökar sitt utbud av internationella masterprogram knutna till för
området angelägna forskningsämnen.

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)
Kontinuerlig
omvärldsanalys av
efterfrågade kompetenser
och utbildningar

o Nya relevanta
masterprogram

o Antal sökande i första hand
till nya masterprogram (1)

o Antal sökande totalt till nya
masterprogram (1)

o Antal/andel avgiftsstudenter
(antal och hst) (1,2)

o Antal/andel studenter med
utländskt medborgarskap
(2)

o Antal/andel internationella
studenter i förhållande till



antal totalt, fördelade i både
avgiftsstudenter och övriga
internationella studenter
(1,2)

Identifiera medarbetare
med specifika
kompetenser och
engagemang för att
utveckla nya
masterprogram

o Nya masterprogram
utifrån aktuella ämnen
med befintlig
spetskompetens inom
MedFarm

o Antal sökande i första hand
till nya masterprogram (1)

o Antal sökande totalt till nya
masterprogram (1)

o Antal/andel avgiftsstudenter
(antal och hst) (1,2)

o Antal/andel studenter med
utländskt medborgarskap
(2)

o Antal/andel internationella
studenter i förhållande till
antal totalt, fördelade i både
avgiftsstudenter och övriga
internationella studenter
(1,2)

Skapa mötesplatser för att
identifiera forskare från
andra vetenskapsområden
som kan bidra med
kunskap till utveckling av
nya masterprogram

o Nya gränsöverskridande
masterprogram

o Antal sökande i första hand
till nya masterprogram (1)

o Antal sökande totalt till nya
masterprogram (1)

o Förhållandet mellan
forskning och utbildning (3)

o Antal undervisande lärare
med viss del forskningstid i
tjänsten. (koppling aktuell
forskning och forskning i
pedagogik) (3)

o Antal kurser som har inköp
från andra fakulteter (2)

o Antal nya
institutionsöverskridande
masterprogram (inom
MedFarm) (2)

o Antal nya
gränsöverskridande program
där fler än ett
vetenskapsområde deltar (2)



Mål 5
Medfarm stimulerar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi och
klinik bland annat genom studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och
förenade tjänster.

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)
Säkra/förstärka den kliniska
förankringen i
grundutbildningen genom
ökad utveckling av
samarbetet med kliniska
handledare och
samarbetsprojekt med
klinisk verksamhet

o Ökad klinisk förankring
inom teoretisk
utbildning och teoretisk
förankring inom klinisk
utbildning (VFU)

Möjliggöra förenade
befattningar för lärare.
Förenkla genom
mallavtal/former för
anställning som kan
underlätta processen

o Fler lärare med förenad
anställning

o Antal lärare med förenad
anställning (2)

Utveckla VFU genom
samarbete mellan
huvudmän – implementera
strukturerade VFU-uppgifter
och examinationer

o Strukturerat/pedagogiskt
innehåll i VFU
effektiviserar de kliniska
handledarnas insats per
student med bibehållen
kvalitet

o Ökat antal studenter per
VFU-plats med
bibehållen kvalitet

Vidareutveckla pedagogiska
modeller i teori och VFU

o Struktur i VFU och
pedagogiskt förberedda
studenter ger bättre
lärande under VFU

Erbjuda fler korta och
flexibla
kompetensutvecklingskurser
för kliniska handledare

o Stimulerar god lärmiljö
för studenter under VFU

Aktivt samverka med
uppdragstagare för att

o Fler VFU-platser så att
Medfarm fortsatt kan

o Antal VFU-platser motsvarar
Medfarms önskemål (3)



säkerställa tillräcklig tillgång
på VFU-platser långsiktigt

uppfylla sitt
utbildningsuppdrag

Mål 6
Medfarms studenter är genom sina kunskaper och färdigheter attraktiva för
arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt.

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)
Varje student på Medfarm
ska få minst en
internationaliseringsaktivit
et per termin som ger
internationella
erfarenheter och
kontaktytor under sin
utbildning

o Bygger upp studenternas
internationella portfolio,
bestående av
kompetenser, kontakter
och globala perspektiv

o Öka attraktiviteten på
arbetsmarknaden, öka
antal kompetenta
sökande till våra
utbildningar

o Genomgång av
programmens
handlingsplaner för
internationalisering (3)

Se över utbildningsutbudet
och skapa förutsättningar
för internationella
fristående
kurser/”utbytespaket” så
att programstudenter kan
läsa kurser tillsammans
med utbytesstudenter

o Programstudenter på
grundutbildningarna får
1) läsa (minst) en kurs på
engelska under sin
utbildning
2) läsa (minst) en kurs
tillsammans med
internationella studenter

o Genomgång av
programmens
handlingsplaner för
internationalisering (3)

Identifiera vilka lämpliga
kurser som finns för
livslångt lärande för
yrkesverksamma och
därigenom kunna
marknadsföra dessa

o Överblick över vad som
finns och därefter kunna
fokusera på att vara
förstahandsval för
fortbildning/kompetensut
veckling

o Öka antalet
förstahandssökande

o Antal sökande (1)

Synliggöra och
marknadsföra den
yrkeskompetens som
studenter får genom
Medfarms utbildningar

o Öka attraktiviteten på
arbetsmarknaden, öka
söktrycket till våra
utbildningar

o Statistik över hur många av
våra studenter som är
anställda en viss tid efter
examen (2)



Att systematiskt ta till vara
på kvalitetshöjande
åtgärder som framkommer
i det löpande arbetet kring
utbildningsutvärderingar

o Högre kvalitet på våra
utbildningar.

o Studenter från Medfarm
är attraktiva på
arbetsmarknaden

o Årliga uppföljningen av
programmens
utvecklingsprojekt eller
åtgärdsplaner i
grundutbildnings-
kommittéer och
områdesnämnden (3)

Bidra till alumnföreningar
genom att personal vid
Medfarm medverkar vid
anordnade aktiviteter
(seminarier etc.)

o Indirekt marknadsföring
och
informationsspridning.

o Etablering av nätverk med
avnämare: goda
relationer

o Antal deltagare i events
anordnade av eller för
yrkesverksamma inom
medicin och farmaci (3)

Mål 7
Medfarm är förstahandsvalet för livslångt lärande under det kommande
yrkeslivet bland annat genom utveckling av relevanta fristående kurser för
respektive profession med utgångspunkt i avnämarnas behov.

Aktivitet Resultat Indikatorer (typ av indikator 1-3)
Behovsanalys av
efterfrågad
kompetensutveckling hos
yrkesverksamma inom
medicin och farmaci

o Nya fristående kurser
o Relevanta och för

målgrupper riktade
program/kurser utifrån
efterfrågan

o Antal nya kurser
registrerade i Selma (1)

o Antal hst på fristående kurs
(1)

o Antal svar på behovsanalys
(2)

o Antal föreslagna kurser efter
behovsanalys (2)

Skapa en informationsnod
för kurser som passar
yrkesverksamma samt
synliggöra befintliga
fristående kurser

o Fler sökande till fristående
kurs

o Antal sökande till fristående
kurs (1)

o Antal besök på virtuell
informationsnod (1)

Bidra till alumnföreningar
genom att personal vid
Medfarm medverkar vid
anordnade aktiviteter
(seminarier etc.)

o Indirekt marknadsföring
och
informationsspridning.

o Antal deltagare i events
anordnade av eller för
yrkesverksamma inom
medicin och farmaci (3)



o Etablering av nätverk med
näringsliv och andra
avnämare: goda relationer
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