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Vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
Undervisning ble stort sett gjenomført som planlagt, men med noen begrensninger på grunn
av smittevernhensyn og koronarelatert sykdom.
Studenten har fått informasjon om kurset, nødvendige forberedelser, hvor og når de skal
møte opp samt hva de måtte medbringe av eget utstyr i førkant av alle aktiviteter. Det har
imidlertid vært nødvendig å gjøre endringer på kort varsel flere ganger på grunn av
sykdom/smittetrykk, noe som har gitt dårlig forutsigbarhet for studentene.
Alle relevante støtteark, videoforelesninger, lenker til nettsider og bakgrunnsdokumenter
har vært tilgjengeliggjort i strukturerte moduler i MittUiB.

Vurdering av rammevilkårene:
Lokalene har fungert godt, men smittevernhensyn har gitt noe begrenset kapasitet. I tillegg
har vi ikke kunnet benytte undervisere som også underviser andre studentkull for å redusere
risikoen for smitteoverføring mellom ulike studentgrupper.
Planlagt hospitering i klinikk i januar måtte avlyses på grunn av korona. Det har ikke vært
mulig å finne alternative dager for dette opplegget. Dette emnet må hele tiden tilpasse seg
studentenes timeplaner i andre, større kurs og det er derfor vanskelig å planlegge og enda
vanskeligere å gjøre endringer underveis.

Dine kommentarer til studentenes evaluering:
Studentene virker i stor grad svært fornøyd med emnet, men har noen gode poeng for
mulige forbedringspunkter som vi skal ta til etterretning til neste års gjennomføring. Blant
annet skal vi sørge for at det er tilstrekkelig tid til oppgavene. Vi skal også sørge for at alle de
planlagte øktene gjennomføres.
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Samlet vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
Totalt sett vurderes emnet som vellykket, vi vurderer ikke å gjøre andre endringer enn å
gjennomføre som planlagt, men forhåpentligvis uten koronarestriksjoner. Vi skal imidlertid
sørge for at studentene får god informasjon og tilstrekkelig tid til praktiske øvelser.

