Undervisningsevalueringsrapport for
Sundhed og informatik
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Sundhed og informatik
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A. Fordeling af evalueringsresultater/
Distribution of evaluation results:
Antal a-kurser/
Number of
a-courses

Antal b-kurser/
Number of
b-courses

Antal c-kurser/
Number of
c-courses

Efteråret/
Fall 2016

2

8

2

Foråret/
Spring 2017

2

8

1
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C. Studienævnets beslutninger om opfølgning/
The Study Board's decisions on follow-up:
Studienævnet finder overordnet at den samlede undervisningsindsats er
tilfredsstillende. Man glæder sig over at kurserne epidemiologi, indledende
medicinsk billedbehandling, it-projektledelse og medicinsk teknologisk
innovation og samfund i år kan tjene til inspiration for andre. Der er i år
identificeret 4 kurser, som kræver en særlig indsats. Der er her tale om
Sundheds-It: System udvikling og Databaser, kursus i introduktion til
systembiologi samt IT-sikkerhed på bacheloruddannelsen og kursus i
sundhedsinformationssystemer på kandidatuddannelsen. Studielederen vil tage
kontakt til de pågældende kursusledere for at sikre en hurtig indsats. For
sundhedsinformationssystemer på 3. semester kandidat er der allerede
iværksat et kursuslederskifte og øget indsats for at skabe sammenhæng.
Kurset vil derfor blive evalueret igen allerede i 2017.
Man noterer sig, at den i 2016 iværksatte ændring på KA med indførelse af et
nyt kursus i systembiologi i stedet for bioinformatik har haft den tilsigtede
virkning med en fremgang i evalueringerne.
Det er planlagt at både bachelor- og kandidatstudieordningerne skal revideres
med en ikrafttrædelse pr. 1. september 2018. Studienævnet fokusere på at
skabe en klarere sammenhæng og profil for uddannelsen, hvor der vil ske en
udskiftning af kurser for at tegne et klarere billede af en uddannelse til
”brobygger” og ”sundheds service designere” og i mindre grad programmører
eller avancerede dataanalytikere eller sundhedsteknologer. Resultatet af
evalueringerne vil blive inddraget i denne diskussion.
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D. Status for opfølgning ift. sidste års undervisningsevalueringsrapport/
Status of follow-up activities compared to the latest course evaluation
report:
I forhold til opfølgning fra 2016 evalueringen skal studienævnet beklage, at den
tidligere udmeldte internationalisering af uddannelsen er blevet afvist af det
Rådgivende udvalg for vurdering.
De kurser, der sidste år var blevet identificeret som indsatskurser, er kun delvist
forbedrede. Studienævnet noterer sig med glæde at kurset introduktion til
sundhed og informatik samt introduktion til systembiologi er forbedret, men dog
endnu ikke opnået tilfredsstillende niveau. De øvrige kurser er enten ikke
evaluerede, har for få respondenter eller fortsat lavt evaluerede.
Det findes beklageligt, at det ikke er lykkedes at opnå den ønskede udvikling i
kurserne Sundheds-It: System udvikling og Databaser på BA 2. semester og i
sundhedsinformationssystemer på KA 3. semester.
Studienævnet er bekendt med, at der er en proces i gang for
sundhedsinformationssystemer. Studienævnet ønsker, at studielederen fortsat
følger op i forhold til Sundheds-It: System udvikling og Databaser, kursus i
introduktion til systembiologi samt kursus i IT-sikkerhed.

Link til sidste års undervisningsevalueringsrapport (efterår 2015 – forår 2016)/
Link to the latest course evaluation report (Fall 2015 to Spring 2016):
http://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/it-sundhed/opfoelgning/Sundhed_og_Informatik.pdf
Link til evalueringsmetoden/link to evaluation model:
http://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/it-sundhed/gennemfoerelse/
Link til evalueringsdata for studieåret (efterår 2016 – forår 2017)/Link to
evaluation data covering the academic year (Fall 2016 to Spring 2017):
http://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/it-sundhed/undervisningsevaluering/
Med venlig hilsen/Best regards,
Lars Kayser
Studieleder/Head of Studies for Sundhed og informatik
Godkendt af studienævnet den 12. december 2017/
Approved by the Board of Studies 12 december 2017
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