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Uppdragsbeskrivning för kurskoordinatorer vid 

läkarprogrammets samtliga studieorter K6-K11 

(MALA2) och T6-T12(MALA3) 

 

Inledning 

Under kurs 6 påbörjas den verksamhetsförlagda/verksamhetsintegrerade 

utbildningen (VFU/VIL) inom respektive kliniskt ämne. I och med detta fördelas 

studenterna mellan fyra huvudstudieorter (Jönköping, Kalmar, Linköping och 

Norrköping) för att på respektive ort fullfölja sina studier enligt gällande 

kursplaner. Under kursansvarigas ledning driver kurskoordinatorerna (KK) den 

praktiska verksamheten på respektive kurs och ort. 

 

Läkarprogrammet förordar studentaktiverande undervisningsformer vilket man bör 

ha erfarenhet och/eller intresse av. Dessutom bör man ha genomgått erforderliga 

pedagogiska kurser. Ansvaret för denna pedagogiska kompetensutveckling har 

institutionernas avdelningschefer och prefekter. Vidare ska kurskoordinatorn ha 

forskningsanknytning. 

 

Uppdragets omfattning är 250 timmar per termin och kurs på varje studieort. 

Uppdraget bör fördelas mellan två lärare på en studieort. Omfattningen omprövas 

av programansvarig för läkarutbildningen i samband med uppdatering av denna 

uppdragsbeskrivning vart femte år eller vid behov. 

Kurskoordinatorerna ansvarar för att 

• i samarbete med kursansvarig och utbildningsansvariga med 

studieortsansvar (UBA och BUBA) på huvudstudieorten tillse att kurserna 

på orten genomförs enligt fastställd utbildnings- och kursplan 

• hålla sig informerade om läkarprogrammet och dess organisation genom 

regelbundna möten med UBA och BUBA 

• i samverkan med kursansvarig kontinuerligt följa upp genomförandet av 

kurserna 

• värna om kvaliteten på den kliniska undervisningen genom regelbundna 

kontakter medregionens och/eller klinikers VFU-ansvariga 
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I uppdraget ingår 
• att bidra till kontinuerlig utveckling av studentaktiverande 

undervisningsformer  

• att ansvara för att organisera kursens simulering- och färdighetsövningar 

• att ansvara för att organisera ev. IPL-moment på kursen 

• att kurskoordinator på kurs 9 ansvarar för att organisera OSCE i samverkan 

med kurskoordinatorer på kurs 6 - 7 och UBA/BUBA 

• att regelbundet delta i studieortens lärarmöten samt för kursen relevanta 

möten såsom upprop, utvärderingar, planerings- och uppföljningsmöten  

• att agera tentator genom att granska och ge underlag för betygssättning av 

genomförda fältstudier till kursansvarig tillika examinator  

 

Befogenheter och förutsättningar 

• institutionens prefekt ansvarar för att tid avsätts för att fullgöra uppdraget 

• stöd av en administratör på huvudstudieorten 

• få underlag i god tid från temagrupper som planerar och genomför 

undervisningen under sina temaperioder 

• information från läkarprogrammets kansli om beräknat antal studenter 

under kommande termin 

• fortlöpande pedagogisk fortbildning finansierad av den egna institutionen 

och av läkarprogrammet och stöd av Didacticum 

 

Gällande undervisningsuppdrag   

• KK förväntas utöver uppdraget som KK delta i undervisningen på 

läkarutbildningen inom sitt ämne (exempelvis planering, utförande och 

examinering) på utvalda kurser där ämnet förekommer.   

• Ersättning för undervisningsuppdrag sker utöver uppdraget som KK enligt 

schablonen för ”Ersättning för undervisningsinsatser” vid 

Läkarutbildningen.   

• Undervisningsuppdrag planeras tillsammans med avdelningschef på 

institutionen (BKV eller HMV) om undervisningsuppdraget är inom ramen 

för adjungering eller med klinikchef inom regionen vid 

undervisningsuppdrag som genomförs utanför adjungering eller 

kombinationstjänst.  

 

 


