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2. Projektbeskrivning

2.1 Projektsyfte och bakgrund

Inom apotekar- och receptarieutbildningen finns ett behov av att stärka kopplingen till den framtida

professionen [1,2]. Ett sätt att göra detta är att arbeta med professionsstärkande pedagogik genom

programmen. Målet med detta projekt är att införa reflektiva professionsutvecklingsportföljer i

farmaciprogrammen; bestående av reflektionsuppgifter i alla kurser, mentorgruppsamtal fyra gånger

under utbildningen och reflektiva portföljer där studenterna fortlöpande sammanfattar och redovisar

sina reflektioner från kurser och mentorssamtal år 3 och år 5. Framgångsfaktorer för att införa detta

är att utveckla goda instruktioner och föreläsningar till studenter om reflektion, profession och

portföljer. Lärare behöver också introduceras i detta och yrkesverksamma mentorer rekryteras.

Arbetet har påbörjats inom programmen och med ytterligare pedagogiska medel kan utvecklingen

implementeringen, utvärdering samt spridning av erfarenheterna till andra utbildningar genomföras.

Ett av målen med professionsutbildningar som receptarie och apotekare är att studenterna ska visa

förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Detta projekt stärker uppfyllelsen av detta examensmål genom att studenterna skapar sin portfölj

under utbildningstiden. På detta sätt kan studenten dokumentera den personliga utvecklingen och

också identifiera sina behov av ytterligare kunskap, integrera teori och erfarenhet, se Figur l. En

progressionsplan för undervisning och examination av muntlig och skriftlig kommunikation

utvecklades 2012 och har implementerats inom farmaciprogrammen. l samband med det väcktes

också planerna på att tydligare koppla utbildningen till professionen.

Reflektiva professionsportföljer kan också användas för att erhålla en tydligare progression av

reflektiva och kommunikativa moment genom programmet. Det finns krav på att universitetet ska

kunna mäta och utvärdera resultat av undervisning som uppfyller de nationella målen för



yrkesprogrammen receptarie och apotekare. Flera av dessa mål ligger på en hög professionell nivå

och kräver övergripande utvärdering över utvecklingen under hela programmen. Detta gäller också

flera andra professionsutbildningar varför resultaten från detta projekt skulle kunna tillämpas även i

andra program. Som ett led i professionskopplingen och programövergripande utveckling har vi

initierat reflektiva uppgifter i ett fåtal kurser och påbörjat arbetet med att utveckla övergripande

reflektiva professionsportföljer i utbildningen. Idéerna har presenterats på internationella

konferenser och implementationsstrategier har diskuterats inom lärargruppen på programmen och i

arbetsgruppen. Dock har tid/medel saknats för att realisera dessa idéer till något som kan användas i

alla kurser och implementeras i programmet fullt ut. Ett anslag från Punktum skulle ge möjligheter

att utveckla, implementera och utvärdera pedagogiken med portföljer.

Det är viktigt att lägga fokus på att integrera olika läraktiviteter och använda hela det tillgängliga
galleriet av aktiviteter, från formellt till omedvetet lärande, för att optimera lärandets utfall under

utbildningen [3, 4]. En möjlig utveckling för att stärka denna integration är att införa portföljsystem
som stöd för att integrera undervisningen [3-6]. Reflektiva aktiviteter kan i högre grad användas för

att medvetandegöra omedvetet lärande i dagligt arbete och också knyta samman olika verksamheter

inom en utbildning samt stärka kopplingen till professionen [3,4]. Genom att använda

gruppmentorssamtal som en del i portföljarbetet stärks också kopplingen till kommande yrkesliv, se

figur 3. Tidigare studier visar att det inte automatiskt sker en utveckling i reflektiv förmåga under en

utbildning utan att aktiva åtgärder troligen måste till [7]. Kursplaner kan vidare uppdateras för att

också innefatta mer generella, informella professionella kunskaper för att stärka portföljernas plats i

utbildningen.
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Figur l. Utveckling av reflektiva portföljer [5].

Vi har påbörjat arbetet med att utveckla reflektiva portföljer för de studenter som läser det sista året

på receptarieprogrammet och tredje året på apotekarprogrammet. Reflektionsuppgifter på

individuella kurser är testade och på plats i några få delar av programmen men implementation av

programövergripande aktiviteter har inte utvecklats än men är nu redo att inledas och till detta

behövs resurser för att lyckas.
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2.2 Projektmål

Målsättningen med projektet är att stärka kopplingen mellan utbildning och profession samt utveckla

studenternas reflektiva förmåga genom att utveckla och implementera reflektiva

professionsutvecklingsportföljer i farmaciutbildningarna.

l. Engagera och utbilda kursansvariga lärare i reflektivt professionellt förhållningssätt

2. Implementera reflektiva professionsportföljer i farmaciutbildningarna

a, utforma instruktioner till studenter

b, utforma instruktioner och uppgifter till medverkande lärare

c, implementera förväntade studieresultat relaterade till professionsutveckling i

samtliga kursplaner

3. Rekrytera mentorerfrån yrkesverksamma inom professionen

4. Öka studenters förståelse för sin framtida profession och hur utbildningens olika delar leder dit

2.3 Projektets aktiviteter

Fas l (VT2018):
Utbildning av kursansvariga lärare på programmet i reflektiva portföljer
En grundläggande träning av lärare på programmet behövs för att främja implementeringen av

reflektiva moment i alla kurser. Det handlar då om diskussioner runt hur detta kan implementeras i

kurser, praktiska tips för att skapa uppgifter, bedöma dem, diskutera med studenter och främja ett

reflektivt professionellt förhållningssätt (Figur 2). Instruktioner till kursansvariga lärare om hur

reflektiva uppgifter kan implementeras i enskilda kurser tillsammans med exempeluppgifter för att

förenkla implementering tas fram. Träffar med kursansvariga lärarna inom farmaciprogrammen

kommer att arrangeras under VT2018 dels i samband med ordinarie lärarlagsträffar och dels i form

av en Change lab aktivitet runt detta ämne. Lärarna inom farmaciprogrammen har tidigare deltagit i

en Change lab och är införstådda med metoden. Metoden gynnar denna typ av mer genomgående

förändringsarbete som måste till för att implementera professionsportföljerna i hela utbildningen.

Ansvariga: Andy Wallman, Maria Gustafsson, Sofia Mattsson, Elisabeth Helgesson och Åsa Nilsson-

Lindgren

Utforma instruktioner för bedömning av reflektiva uppgifter
De reflektiva uppgifterna måste bedömas av lärare och därför är det nödvändigt att formulera

instruktioner hur denna bedömning ska gå till. Att kunna bedöma studenternas reflektion är

nödvändigt för att kunna säkerställa att studenterna har uppfyllt de mål som rör reflektivt lärande.

Instruktionerna utformas under VT2018 och diskuteras i samband med träffarna med lärarna (se

ovan).

Ansvariga: Andy Wallman och Elisabeth Helgesson

Utbildning av lärare för bedömning av reflektiva portföljer



För att bedöma de samlade reflektiva portföljerna behöver lärare utbildas i hur denna bedömning

ska göras. Detta för att skåp en samsyn vid bedömningen samt för att kunna bedöma progressionen

av studenternas reflektiva förmåga. De lärare som medverkar i denna ansökan kommer att utbildas i

detta.

Ansvarig: Andy Wallman

Utveckla förväntade studieresultat relaterade till professionsutveckling i samtliga kursplaner

Kursplanerna behöver revideras så att de innehåller förväntade studieresultat kopplade till

professionsutveckling. Revideringen av kursplanerna sker i samband med träffarna med lärarna (se

ovan).

Ansvarig: Sofia Mattsson

Fas 2 (VT2018):
Utforma instruktioner till reflektiva portföljer till studenter

Tydliga instruktioner till studenterna om syftet med reflektiva portföljer och hur det är tänkt att de
ska användas i utbildningen. Dessa ska formuleras skriftlig i en aktivitet i Cambro och kopplas till

förväntade studieresultat, föreläsningar och aktivteter i kurser. Cambro är den lärplattform som

farmaciprogrammen använder.

Ansvariga: Andy Wallman och Elisabeth Helgesson
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Figur 2. Implementering av reflektiva portföljer [5].

Fas 3 (VT2018 och HT2018)

Rekrytering av yrkesverksamma farmaceuter som gruppmentorer

Genom att koppla apotekare och receptarier som arbetar på öppenvårdsapotek, inom sjukvården

eller inom läkemedelsindustrin till utbildningen skulle kopplingen till professionen stärkas ytterligare.

Adjungeringar av yrkesverksamma är mycket vanligt inom andra professionsutbildningar som t.ex.

läkarutbildningen. De yrkesverksamma farmaceuterna ska agera som gruppmentorer och aktivt delta

i bedömningen av reflektiva professionsportföljer. Mentorledda gruppdiskussioner med studenterna

skulle ytterligare öka betydelsen av de reflektiva portföljerna. Dessa gruppdiskussioner ska äga rum

fyra gånger under utbildningen (Figur 3) och äger rum i Adobe connect (det e-mötesprogram som

används inom farmaciprogrammen). Rekrytering av 6-8 mentorer för de mentorledda

gruppdiskussionerna med en omfattning om ca 20 timmar/år planeras. Det är av vikt att få

kontinuitet i detta varför de bör åta sig uppdraget på minst tre år i taget. Finansieringen av dessa



mentorer bör kunna lösas genom att deras respektive arbetsgivare står för lön under uppdraget så

kostnader för mentorer inte belastar universitetet. Flera individer är redan kontaktade initialt och har

uppvisat stort intresse för detta uppdrag. Avtal finns redan med Apotek Kronan för en apotekare på

20% under tre år och andra apotekskedjor är kontaktade och intresserade av liknande adjungeringar

och/eller mentorsuppdrag. Rekryteringen kommer att ske parallellt med genomförandet av detta

projekt men är inte beroende av projektets genomförande. Lärare inom farmaciprogrammen kan

också att vid behov delta vid bedömning av de reflektiva portföljerna och leda diskussioner (se Fas l
ovan).

Ansvarig: Andy Wallman
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Figur 3. Teman för reflektiva diskussioner vid mentorsledda gruppdiskussioner [5].

Fas 4 (VT2018 till VT2019)
Pilottester och implementering av de reflektiva portföljerna och mentorsdiskussioner

l det första skedet är det nödvändigt att testa de reflektiva portföljerna på en mindre grupp
studenter, här tänker vi oss att börja med reflektiva portföljer för de studenter som går sista året på

receptarieprogrammet och studenter på år 3 på apotekarprogrammet. Preliminära tester har redan

gjorts på skriftliga reflektiva moment på enskilda kurser men portföljerna behöver utvärderas och
bedömas. De första mentorsgrupperna planeras till HT18.

2.4 Projektets förväntade effekter

• Utveckling av receptarie- och apotekarutbildningen genom att sammanlänka olika delar i

utbildningen till en helhetssyn på professionen.

• En ökad förståelse för ett reflektivt professionellt förhållningssätt hos lärare och ett lyft för
helhetsbilden av utbildningen som idag bedrivs på flera fakulteter och institutioner.

• Öka studenters förståelse för sin framtida profession och hur utbildningens olika delar leder dit

• Starkare yrkeslivskoppling i utbildningen
• En longitudinell professionsutveckling under programmet med ökande komplexitet

• Ökad genomströmning

• Implementeringen av portföljerna kommer också att bidra till kunskaper om professionsutveckling

under grundutbildning och utvärdera verktyg för implementering och genomförande. Modellen

för professionsportföljer kan också användas i andra professionsutbildningar där kopplingen till
yrkeslivet inte alltid är självklar i alla enskilda delar i grundutbildningen.

2.5 Projektutvärdering



För att utvärdera målen att stärka kopplingen mellan utbildning och profession samt utveckla

studenternas reflektiva förmåga kommer flera olika utvärderingsmetoder att användas. Detta för att

fånga både processer och utfall.

Kursansvariga lärare, studenter och mentorer kommer att utvärderas i enkätform med både

kvantitativa och kvalitativa frågor. Frågorna till lärarna och mentorerna kommer att beröra

genomförbarhet, hur de använt och integrerat reflektiva moment i enskilda uppgifter eller mer

genomgripande, hur de uppfattar studenternas utveckling och nivå vad gäller reflektiv förmåga samt

hur de ser på framtida utvecklingen. Frågorna till studenterna kommer att beröra reflektiv förmåga,

professionsutveckling samt professionsanknytning och progression under utbildningen.

Inspelningar från mentorsmöten analyseras utifrån innehåll och genomförbarhet. Frågeställningen är

vilka områden som berörs, reflektiv nivå i samtalet, mentorernas verktyg och studenternas

diskussionsområden. Detta kan sedan ligga till grund för fortsatt utveckling och återkoppling till
lärare.

Skriftliga studentuppgifter analyseras efter grad av uppnådd reflektion enligt standardiserad metod
(Wallman et al 2010) för att visa eventuell uppnådd utveckling i reflektion mellan olika terminer.

Initiait sker utvärdering och uppföljning under två år inom ramen för detta projekt.

Genomströmning på utbildningarna kan mätas på längre sikt.

Även uppföljning för en hel kull under minst fem år är önskvärt för att studera resultaten av
portföljerna och studenters utveckling. T.ex. vill vi studera skillnader mellan de som fått arbeta på

detta från början kontra de som ska skriva detta utan att ha haft det inarbetat under hela

utbildningen. Detta kommer vi att arbeta vidare med efter projekttiden har avslutats.

a. Resultat av portföljerna enligt bedömningen

b. Studenters uppfattning om portföljer

c. Lärares uppfattning om portföljer

d. Avnämares uppfattning om studenterna

e. Möjlighet att jämföra resultat mellan olika högskolor/universitet studenters
professionalism/förberedelse för yrkesliv

Spridning av erfarenhet

Resultat från utvärdering och erfarenheter från implementeringen planeras att rapporteras i

vetenskapliga publikationer och presenteras på farmaceutiska och pedagogiska konferenser lokalt,

nationellt och internationellt, t.ex. NU-konferensen, Nordiska - (NSPC) och globala

samhällsfarmacikongresser (ISPW) samt ämnespedagogiska internationella konferenser. Dessutom

har institutionen involverad i undervisning på andra yrkesutbildningar inom medicin och omvårdnad

vilket också kan användas för spridning av erfarenheter till andra utbildningar inom universitetet

med liknande utmaningar.

2.6 Projektorganisation

Ansvarig ärAndyWallman, apotekare och universitetslektor vid Institutionen förfarmakologi och

klinisk neurovetenskap, Andy har disputerat inom farmaceutisk utbildning med inriktning på

praktikens betydelse, l detta ingick reflektiva moment och utveckling av metoder för att mäta

reflektion. Andy har erfarenheter nationellt och internationellt från utbildning och

utbildningsforskning inom farmaciutbildningar med en tyngdpunkt på professionsutveckling och

kommunikationsfrågor inom apoteksfarmaci. Kursansvarig inom programmen för författningar och



praxis, kommunikation och egenvård, farmakoekonomi och farmakoepidemiologi samt VFU

apotekspraktik på termin 6 och 10.

Medsökande:
Sofia Mattsson, apotekare, universitetslektor vid Institutionen förfarmakologi och klinisk

neurovetenskap, meriterad lärare, programansvarigförfarmaciprogrammen och kursansvarigför

kurser inom programmen som rör läkemedelsformulering, läkemedelsutveckling och tillverkning av

läkemedel
Elisabeth Helgesson, apotekare och adjungerad adjunkt vid Institutionen för farmakologi och klinisk
neurovetenskap (20%) och yrkesverksam apotekare på Kronans Apotek.

Maria Gustafsson, adjungerad disputerad adjunkt vid Institutionen förfarmakologi och klinisk

neurovetenskap, meriterad lärare, klinisk apotekare vid Västerbottens läns landsting, kursansvarig

för kursen i klinisk farmaci

Åsa Nilsson Lindgren universitetslektor vid Kemiska institutionen, meriterad lärare, ordförande i

programrådet för farmaciprogrammen och lärare på kursen farmaceutisk kemi.

Utöver detta kommer kompetens runt projektledning i Change lab att tas in från UPL.

2.7 Tidsplan

Projektstart 2018-01-02

Fas l: VT2018

Utbildning av lärare på programmet i reflektiva portföljer
Utforma instruktioner för bedömning av reflektiva uppgifter
Utbildning av lärare för bedömning av reflektiva portföljer
Utveckla förväntade studieresultat relaterade till professionsutveckling i samtliga kursplaner

Fas 2: VT2018

Utforma instruktioner till reflektiva portföljer till studenter

Fas 3: VT2018-VT2019

Pilottester av de reflektiva portföljerna

Fas 4:

Rekrytering av yrkesverksamma farmaceuter som gruppmentorer VT2018-HT2018

Utvärdering HT2018-HT2019
Enkäter till lärare, mentorer/bectömare och studenter

Utvärdering och sammanställning

Projektslut 2019-12-31

3. Budget

Omfattar 250 000 kr enligt bifogad Excel-fil.



BUDGET FÖR UTLYSNING PUNKTUM 2017

Projektets titel l UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV REFLEKTIVA

Startdatum|20180102 | Slutdatum |20191231

Löneberäkning (egen personal)
Ange namn, månadslönen och antal timmar

Namn

AndyWallman

Sofia Mattsson

Maria Gustafsson

UPL/Claire Englund

Åsa Nilsson Lindgren

Elisabeth Helgesson

Summa löner (internt)

Månadslön exkl LKP

44000
51100
40100
44000
52400

lön betalas av apotek

Lönerev (2,5%) +

LKP 2017 (50,3%)
23232
26981
21173
23232
26357

o
o

Timlön
475
55.!

433
475
556

o
o

Timmar

160
100
130
40
80
80

590

Summa

75931
55115
56225
18983
44474

o
o

250 727

Projektmedel från PUNKTUM utgår endast för ovan budgeterade poster.

Sammanställning

Antal timmar som ansöks:

Total kostnad som ansöks:

590 timmar

250 727 kronor

"Till ekonomen":

Ersättning för lönekostnad (arbetade timmar * budgeterad timlön) regleras via bokföringsorder i Raindance på sökandes initiativ.

Omföring av hälften av beslutat belopp kan begäras i förskott. Slutreglering av andra hälften regleras efter projektslut,

när slutrapport är inlämnad och godkänd.

l samband med slutlig rapportering ska också specifikation på faktiska arbetstimmar inkluderas och de får inte

överstiga budgeterat totalbelopp ("Summa löner").


