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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

x   Enligt underlag och enligt beskrivning i rapporten fungerar detta 
bra. Matris för VFU-kurs ska dock utvecklas. Fakulteten behöver ta 
ansvar för att det fakultetsgemensamma målmatrisverktyget 
utvecklas ytterligare. Tydlig beskrivning av hur programmet arbetar 
med progression från teori till praktisk träning på Clinicum – till 
VFU finns. 
 
Ett utvecklingsområde: genomlysa hur de examinerande momenten 
kopplar till lärandemålen, överlappning, examinationsformer, 
progression. Studentens egen reflektion över sitt lärande behöver 
utvecklas. 

Utformning och 
genomförande 

 x  Programmet har en struktur för återkoppling av Evaliuate och 
tydliga anvisningar för vilka krav som ställs för olika typer av 
uppgifter. Programmet arbetar med att ge individuell återkoppling 
på studieuppgifter på ett konsekvent vis oberoende av uppgift och 
lärare. Täta lärarbyten problematiserar bland annat detta.  
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Studenterna har god möjlighet till egenträning av 
laboratoriemoment inför VFU. 
 
En del av studenterna som går på programmet har inte svenska som 
modersmål och språksvårigheter är något som skapar problem i 
inlärning och gruppsamarbete. BMX samläser med MKUBA där 
detta också är ett problem.    
 
Programmet bör implementera interprofessionella moment.   
 
Programledningen måste diskutera med den nationella gruppen för 
MKUBA hur studenterna på ett strukturerat vis kan få stöd i 
svenska språket.  
  

Forskningsanknytning 
 

x   Studenterna har en kandidatexamen, men tränas i skrivande och 
vetenskapligt förhållningssätt i en begränsad mängd i skriftliga 
inlämningsuppgifter mm. I Ssista VFU-kursen ingår att skriva ett 
förbättringsarbete.  
 
Lärarnas kompetensutvecklingstid/forskningstid begränsad men 
ökar vid införande av grundersättning.  
 
Programmen önskar implementera mer om forskning inom PBL 
och IPL på BMX.  
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Ämnesföreträdare finns nu och arbetet för att bevaka huvudämnet 
bör intensifieras liksom marknadsföring av studier på avancerad 
nivå (magister, masterkurser bland annat) 

Lärarkompetens 
 

  x Kontinuitet i beställningsrutiner och bemanningen från 
institutionerna bör förbättras. Programmet (inkl BMA grund och 
KUBA), har förstärkts med en adjunkttjänst under 2019, samt att 
ytterligare en utlysning har skett 2020 för att förstärka stabiliteten.  
 
Negativ utveckling inom de preklinska ämnena med flera 
forskare/lärare som lämnat LiU. Programmet upplever att det 
saknas långsiktig tjänsteplanering och tilldelning av forskningstid. 
Regelbunden dialog mellan program och institution efterfrågas med 
avseende på behov av kompetensutveckling hos lärarna på 
programmet.  

Arbetslivsperspektiv 
 

x   Nära samverkan och tydlig struktur för hur utbildning och 
avnämare samverkar kring VFU kursernas uppläggning lokalt och 
nationellt, bra!  
 
Samarbete med RÖ har resulterat i en gemensam 
marknadsföringsfilm där professionen lyfts fram. Ytterligare tankar 
finns att mer specifikt marknadsföra de kompletterande 
utbildningarna. 
 
Standardiserad återkoppling (enkät) till avnämarna, t ex vilka 
kompetenser som verksamheterna efterfrågar som kan stärkas hos 
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studenterna ska ske. Här kan det undersökas hur man ser på 
kompetensen som BMX studenter har med sig i jämförelse med 
medarbetar som examinerats från BMA-grundutbildning.  
 
Systematisk alumniuppföljning är under uppbyggnad. Programmet 
och fakulteten inväntar de LiU centrala stödfunktionerna i detta 
arbete. 
 
Samarbetet med institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap 
(IBL) ska öka (synliggöra professionen kan ge ökat söktryck).  

Studentperspektiv 
 

 x  Öka studenternas engagemang att delta i aktiviteter där de kan 
påverka utbildningen. Systematisk analys av vad studenterna 
menar är viktigt för en bra studiesituation, lägga till program o 
kursspecifika frågor i Evaliuate. Programmet lyfter en svårighet 
med låg svarsfrekvens, att de heterogena svar som kommer in, 
liksom bakgrunden hos de studenter som går programmet, gör det 
svårt att dra slutsatser.   
 
Formaliserad struktur för studentsamverkan finns vid fakulteten 
vilken följs. PU och SOL finns, minnesanteckningar och protokoll 
läggs ut på LISAM stud o medarbetare BRA. Kursdialoger finns 
också.  Representation i PU och SOL låg från kompletterande 
utbildningarna. SOL o Kursdialogerna lyfts som särskilt viktiga för 
studenterna att utöva inflytande på programmet.  SOL pausat 
VT2020 pga Corona, bör tas upp igen så snart som möjligt.  
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Jämställdhetsperspektiv 
 

x   Handlingsplan ”proaktivt och reaktivt arbete för att främja ett gott 
samarbetsklimat vid BMA-programmet” finns.  
 
Önskar än tydligare fakultetsgemensam styrning av hur 
programmen ska arbeta med jämställdhetsperspektivet.  
 
Lågt antal män på programmet gör det svårt att dra slutsatser kring 
prestationsgrad jämfört med kvinnor.  
 
Innehållet i utbildningen kan förstärkas med avseende på 
jämställdhetsperspektivet genom att studenterna ombeds 
problematisera kring dessa frågor vid bearbetning av tex 
basgruppsfall.  
 
Ett nytt moment planeras för de kompletterande utbildningarna; 
genusperspektiv inom medicin. 

Hållbar utveckling 
 

 x  Kompetensutveckling av lärarna behövs ang detta (Workshop 
genomförd utifrån agenda 2030 men har ej följts upp). 
Huvudhandledarna(motsvarande ) behöver också engageras. 
Förändring av mål-moment-och examination behöver göras. . 
Miljöaspekten är väl integrerad i utbildningen (inkl examination) 
Den sociala och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling lyfts 
i mindre omfattning i programmet, programmet bör syna 2030 
målen och arbeta med att utveckla undervisningsmoment som 
stödjer lärande kring relevanta områden för den biomedicinska 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Hög genomströmning: Studenterna på BMX är motiverade att få ut sin yrkesexamen. Ett genomsnitt på 78,2 % hade tagit examen 6 månader 
efter utbildningens slut (2014-2018) och med ett intag på 11–18 studenter/år på Ettåriga kompletteringsprogrammet så har 
genomströmningen varit hög (85,7%). Söktrycket har kraftigt minskat, delvis pga att en viss del av de som tidigare sökte till programmet nu 
söker till MKUBA istället sedan MKUBA startade 2017. Ytterligare en kompletteringsutbildning (motsvarande BMX) finns nu i Kristianstad 
vilket ger konkurrens om antalet sökande studenter. Övervägande andel kvinnor men högre andel män på BMX än på grundutbildningen till 
BMA.   
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att Ettårig komplettering till biomedicinsk analytiker 
delvis behöver utvecklas. I samband med kvalitetssäkringsarbetet har några specifika utvecklingsområden identifierats vilka framgår av 
sammanställningen ovan samt programmets handlingsplan. Detta inkluderar en särskild översyn av den långsiktiga lärarbemanningen inom 
ämnesområdet. Utöver dessa ska programmet även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla programmet.  
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
 

analytikern. En grundläggande undervisning om hållbar utveckling 
bör implementeras, förslagsvis genom att ta del av ett LiU 
gemensamt utbildningsmaterial.  
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Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse  
Tydliggörande av 
examinerande moment 
och koppling till matris 

 

Genomgång av kursmomentens 
innehåll och studenternas aktiviteter 
och koppling till lärandemål och 
examination samt progression. Målet är 
att varje moment skall beskrivas 
kortfattat av respektive lärare för att 
framhäva syfte, innehåll och koppling 
till mål. 

December 2021 
 

Programansvarig, 
Bitr programansvarig med ansvar 
för kompletteringsprogrammen  
 
Respektive kursansvarig 
Respektive lärare 

Måluppfyllelse  
Tydliggörande av 
examinerande moment 
och koppling till matris 
och 
bedömningsunderlag 

Om bedömningsunderlagen som 
används under VFU kan användas 
istället för matris vid dessa moment 
utreds. 

December 2021 Programansvarig, 
Bitr programansvarig med ansvar 
för kompletteringsprogrammen, 
Klinisk adjunkt 
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Måluppfyllelse  
Studentens egen 
reflektion över sitt 
lärande behöver 
utvecklas. 

Inför kursdialog gör studenterna en 
egen individuell reflektion som ligger 
till grund för diskussion under 
kursdialogen. 

December 2021 Bitr programansvarig med ansvar 
för kompletteringsprogrammen 

Utformning och 
genomförande 
Implementering av 
interprofessionella 
moment. 
 
 

Möjligheten att införa del av befintliga 
interprofessionella moment, IPL1 & 2 
utreds i första hand. I en så kort och 
komprimerad utbildning som denna 
kan dock ett kortare moment vara mer 
lämpligt, som t.ex. den nya 
interprofessionella simuleringen IPS-
stroke. 

December 2021 
 

Programansvarig & 
Bitr programansvarig med ansvar 
för kompletteringsprogrammen 
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Forskningsanknytning 
Implementera ökat 
innehåll av forskning 
inom biomedicinsk 
laboratorievetenskap. 

Ökad informationsaktivitet på den 
gemensamma LISAM-plattformen för 
alla BMA-program och kurser. På 
denna sida ska information om aktuell 
forskning och utveckling läggas ut och 
stimulera uppföljning med 
diskussionsforum. 
 
Införande av artiklar på svenska inom 
laboratoriemedicinsk forskning och 
utveckling (t.ex. från tidskriften 
Laboratoriet) i undervisningsmoment 
för att ytterligare stimulera både 
språklig utveckling och aktuell 
forskning inom området. 

Juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2021 
 

Programansvarig & 
Bitr programansvarig med ansvar 
för Kompletteringsprogrammen 
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Lärarkompetens 
Kontinuitet i 
beställningsrutiner och 
bemanningen från 
institutionerna 

Regelbunden dialog mellan program 
och institution och implementering av 
tjänsteplaneringssystemet Retendo för 
effektivisering samt rutinmässig 
beställning och uppföljning av 
bemanningen. 

 
Tillsättning av adjunkt med ansvar för 
sammanhållning av ffa grundläggande 
laborativa moment på BMA-
programmen. 

December 2021 
 
 
 
 
 

 
HT2020 

 

Programansvarig & 
Utbildningsansvarig proprefekt 
(BKV) 
 

Lärarkompetens 
Kompetensutveckling 
hos lärarna på 
programmet. 

Regelbunden dialog mellan program 
och institution 

 

Kontinuerlig tvåvägs-
dialog för att inventera 
behov 

Programansvarig & 
Utbildningsansvarig proprefekt 
(BKV) 
 

Arbetslivsperspektiv 
Alumniuppföljning 

Förbättrat stöd från LiU centrala 
stödfunktionerna 

 

Snarast möjligt Fakulteten 

Arbetslivsperspektiv 
Marknadsföring av 
kompletterande 
utbildning till BMA för 
att öka söktrycket 

Öka insatserna för att nå presumtiva 
sökande specifikt till 
kompletteringsutbildningen genom att 
identifiera lämpliga kanaler. 

Juni 2021 
 

Programansvarig 
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Studentperspektiv 
Studentsamverkan i 
programmets aktiviteter 
för att diskutera 
utbildningens 
genomförande 

Stimulera rekrytering av studenter från 
olika terminer för att reaktivera student 
och lärarforum (SOL) där 
studiesituationen övergripande på 
programmet diskuteras. Inkludera 
BMA-sektionen och Consensus i detta 
arbete. 

Juni 2021 Programansvarig &  
Bitr programansvarig 

Jämställdhetsperspektiv 
Brist i moment som 
inkluderar 
genusperspektiv 

Införande av ett nytt moment för de 
kompletterande utbildningarna; 
genusperspektiv inom medicin. 

Januari 2021 Programansvarig 

Hållbar utveckling 
Kompetensutveckling av 
lärarna 

Stimulera och motivera lärarna att 
genomgå utbildning inom Hållbar 
utveckling 

Juni 2021 Utbildningsansvarig proprefekt 
(BKV) 

Hållbar utveckling 
Implementering av 
grundläggande 
undervisning om hållbar 
utveckling  

Utveckla undervisningsmoment som 
stödjer lärande kring relevanta 
områden för biomedicinska analytiker 
inom Hållbar utveckling, med 
utgångspunkt från Agenda 2030 

December 2021 Programansvarig 

 
 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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