Undervisningsevalueringsrapport for Sundhed og Informatik
Studieåret Efterår 2017 – Forår 2018
1) Fordeling af evalueringsresultater:
A-kategoriseringer

B-kategoriseringer

C-kategoriseringer

Efteråret 2017 (BA/KA)

1 (KA)

3/4

0

Foråret 2018 (BA/KA)

1 (BA)

4/2

0

2) Studienævnets beslutninger om opfølgning:
Uddannelsen Sundhed og informatik udbydes af tre forskellige institutioner: Det
medicinske og sundhedsvidenskabelige og det naturvidenskabelige fakultet ved KU samt
DTU. Hver institution står for egne evalueringer. Rapporterne fra de enkelte kurser varierer
derfor mht. anvendte skalaer og spørgsmål. På trods af disse forskelle er der generelt i alle
evalueringer spørgsmål om undervisning og udbytte af kurserne. Alle kurser kan også
indplaceres i forhold til, om de er A, B eller C kurser. Denne inddeling er sket ud fra
anbefalinger fra de enkelte kursusledere og er endeligt besluttet ved et evalueringsmøde i
studienævnet d. 6. november 2017.
Hovedparten af kurserne er placeret i kategori B og to kurser i kategori A: Introduktion til
Systembiologi (BA) og Sundhedsrelateret Velfærdsteknologi (KA). Sidstnævnte
gennemføres for sidste gang efterår 2018. Sundhed og informatik er ved at udrulle en ny
studieordning på både bachelor og kandidat. Derfor er enkelte evalueringer obsolete i
forhold til videre planlægning. Det drejer sig om BA kursus Indledende medicinsk
billedbehandling fra DTU, Sundheds-it: Systemudvikling og databaser, og KA kurset
Python programmering
fra Science.
Opfølgning
på A-kategoriseringer:
Fokuser på særligt positive erfaringer for perioden.
Studienævnet finder på baggrund af at de kurser, som var problematiske, alle er udgået, at
der ikke skal gøres yderligere i forhold til disse. Studielederen bliver anmodet om at tale
3)med
Status
for opfølgning
i.f.t. sidste årsEpidemiologi
undervisningsevalueringsrapport:
kursuslederne
for Registerbaseret
(KA) om hvilket statistik program, der
bør anvendes i kurset og med kursuslederne for Patientforløb om at se på, hvorvidt man kan
få mere fokus på forløb og teknologi/digitalisering og mindre på de enkelte sygdomme, da
kurset ellers ligger for tæt op ad ”Sygdomslære for ikke-klinikere”.
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3) Status for opfølgning i.f.t. sidste års undervisningsevalueringsrapport:
Der blev sidste år identificeret 4 kurser, som krævede en særlig indsats. Der var tale om
Sundheds-It: System udvikling og Databaser, kursus i introduktion til systembiologi samt ITsikkerhed på bacheloruddannelsen og kursus i sundhedsinformationssystemer på
kandidatuddannelsen.
Kursus i introduktion til systembiologi har udviklet sig særdeles positivt, og denne udvikling
har af studienævnet ført til en A-kategorisering.

Link til sidste års undervisningsevalueringsrapport (Efteråret 2016 – Foråret 2017):
https://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/it-sundhed/opfoelgning/Course_Evaluation_Report_Sundhed_og_informatik__2016-2017.pdf

Link til evalueringsmetoden:
https://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/it--sundhed/gennemfoerelse/
Link til evalueringsdata for studieåret (Efterår 2017 – Foråret 2018):
https://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/it-sundhed/undervisningsevaluering/

Med venlig hilsen,
Lars Kayser

Godkendt af studienævnet den 06. November 2018
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