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Beskrivning
Kursen består av fyra praktikperioder under vardera tre veckor. Tidigare har studenterna gjort hela
sin praktik antingen i Lund eller i Malmö. Under hösten 2012 fick studenterna göra två av perioderna
i Lund och två i Malmö för att få en inblick i arbetet på båda sjukhusen. Efter varje treveckorspraktik
samlas studenterna och har en gemensam temavecka där olika områden såsom medicinsk etik,
bildkommunikation, patientsäkerhet och offentlig upphandling behandlas. Studenterna har även ett
genomgående tema om lagstiftning som återkommer under samtliga fyra temaveckor. Under kursen
ska de även skriva en praktikportfolio. De sista veckorna på kursen är avsatta till färdigställande av
praktikportfolion och ev. komplettering av de olika uppgifter som ges under temaveckorna.

Studenternas synpunkter på vad som inte fungerade bra på kursen
Kursvärderingen har besvarats av tre studenter.
Praktikdelarna
• Generellt sett anser studenterna att de har bra eller mycket bra förkunskaper för praktiken inom
de fyra ämnesområdena.
• Några kommentarer ges om att de önskar vara mer aktiva och delaktiga i fysikerarbetet och i
mindre omfattning auskultera och bara ”titta på”, och någon önskade fler och mer utmanande
uppgifter på praktikplatserna.
• Vid praktiken på strålterapin i Lund blev Petra olyckligtvis sjuk och den övergripande
handledningen av studenterna föll lite mellan stolarna. Studenterna kände sig drabbade även om
de hade viss förståelse för det inträffade. Ett förslag från deras sida var att ha en vicehandledare.
• Dessa punkter diskuterades vid ett möte med handledarna i början av juni i år. Om det behövs
kommer handledarna att utbyta projektuppgifter mellan Malmö och Lund för att få ett ännu
större urval av lämpliga fördjupningsuppgifter för studenterna.
• Under praktiken ska studenterna arbeta med något mindre projekt som sedan redovisas genom
en muntlig presentation för personalen på någon avdelning. På grund av ett missförstånd från
praktikhandledarnas sida, fick endast en av praktikgrupperna möjlighet att göra denna muntliga
presentation. Detta har klarats ut vid informationsmötet med handledarna.
• Ett utökat samarbete med Helsingborg och/eller Kristianstad kommer att ske under årets praktik
för att studenterna även ska få ta del av verksamheten på de något mindre sjukhusen i regionen.
Temaveckorna
• Ett par kommentarer ges om att vissa lagstiftningsfrågor är likartade och kan fogas samman eller
tas bort. Frågorna ges ur lite olika perspektiv men jag (LJ) kommer att se över dem innan de
skickas ut till årets studenter.

• Temat med medicinsk etik får viss kritik för att vara ”flummigt” och lite otydligt. Dock ligger det
lite i ämnets natur och jag ser det som en ovana för våra studenter att ta till sig ett
diskussionsämne av denna karaktär. Ämnet är viktigt och jag tror inte vi ska göra några större
förändringar just nu i alla fall.
• Områdena Bildkommunikation samt Patientsäkerhet och händelseanalys innehåller en del
upprepningar vilket jag kommer att diskutera med föreläsarna för att se om någon förändring ska
göras. Inom Bildkommunikationen önskades fler laborativa moment.
• Inom temat Offentlig upphandling har tidigare Sara haft ett mycket uppskattat moment med ett
rollspel där studenterna fått agera uppköpare respektive företagsrepresentanter. Under hösten
2012 var det av praktiska skäl inte möjligt att lägga in detta, varför rollspelet utgick helt. Istället
fick de fler föreläsningar med olika apsekter från ett par av de olika verksamhetsområdena (MR
och strålterapi). Vi kommer att återuppta det under hösten och därmed för studenterna en bättre
förståelse för upphandlingsprocessen.
• En student är kritisk till att över huvud taget skriva en praktikportfolio. Jag har försökt vara tydlig
med varför detta är ett av kursmomenten vid introduktionen till kursen i slutet av vårterminen
och jag kommer att återkomma till detta under kursens gång.
Diskussionsunderlag
Finns det områden som borde finnas med under temaveckorna eller på annat sätt komma in i
MSFM31 som vi inte täcker in idag?

