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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

LiU-2020-00378 

1.1 Basdata 
*Program/huvudområde: *Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk 
analytikerexamen, 60 hp (Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 
credits) med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Examen:Biomedicinsk analytiker (yrkesexamen) 

Antal nybörjarplatser per år (vid antagning både höst och vår, redovisa 
fördelning): 9 (endast vt; 2011-2017 18 platser). Antalet kan ökas om 
Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen (MKUBA) 
har få antagna studenter eftersom dessa båda program har samordnad undervisning. 

Sammanfattande beskrivning av programmet 

Programmet syftar till att förbereda för legitimation som biomedicinsk analytiker för 
anställning inom olika kliniska laboratorieverksamheter. 

På programmet integreras biomedicinsk laboratorievetenskap med övriga ämnesområden. 
Under utbildningen ges studenten möjligheter till insyn i vårdkedjan och andra 
professioners ansvarsområden och kompetenser genom verksamhetsförlagd utbildning. Ett 
antal moment med särskild betydelse för biomedicinska analytikers kompetens 
återkommer och fördjupas genom hela programmet. Dessa moment är laboratoriemetodik, 
metrologi, apparatlära, kvalitetssäkring, diagnostiskt värde, statistik, patientbemötande, 
vetenskaplig metodik och vetenskapligt förhållningssätt samt etik inom biomedicinsk 
laboratorievetenskap samt ansvar för och hantering av patientprov. 

Programmet samordnas till stor del med Kompletterande program för biomedicinska 
analytiker med utländsk utbildning (MKUBA), 90 hp, innebärande att termin 1 och 2 utgör 
MKUBA-programmets termin 2 och 3. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till termin 2. 

Krav på behörighet och antagningsförfarande 

Kompletteringsutbildningen (MGBX3) är riktad till personer med biomedicinsk 
grundutbildning eller motsvarande och fullgjord utbildning leder till yrkesexamen som 
biomedicinsk analytiker och möjliggör ansökan om legitimation som biomedicinsk 
analytiker hos Socialstyrelsen. 

Förkunskapskraven är grundläggande behörighet på grundnivå, 180hp godkända varav 
90hp inom huvudområdet biomedicin (eller motsvarande) där följande ska ingå; 15hp 
praktisk laboratoriemetodik (eller motsvarande), 10hp kemi eller biokemi, 30hp inom 
human anatomi, fysiologi och patofysiologi (eller motsvarande) och 15hp självständigt 
arbete (examensarbete) på fördjupningsnivå. 

De sökandes behörighet inom huvudområdet granskas av programansvarig och ansvarig för 
kompletteringsutbildningen. 



 5(28) 

 
 

Länk till aktuell utbildningsplan 

1.2 Nyckeltal 

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 
I diagrammet nedan visas antalet förstahandssökande per år (VT=vårtermin), för de fem 
senaste åren. Staplarna visar totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och män. 

 

Figur: Antal förstahandssökande 

Antalet förstahandssökande har från och med 2018 i princip halverats till denna utbildning 
jämfört med 2016 och 2017. En av orsakerna till detta är sannolikt att 2018 startade 
Kompletteringsutbildningen till BMA för studenter med utländsk examen (KUB) på fyra 
lärosäten (Göteborg, Kristianstad, Uppsala och Linköping). I ansökningsomgången 2017 
hade 18 av 47 föstahandssökande en utländsk kandidatexamen och är därmed samma 
studentgrupp som nu kan söka till KUB i Linköping och tre andra lärosätena. Dessutom har 
Kristianstad startat en kompletteringsutbildning liknande den i Linköping från och med 
2019. 

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Tabellen och diagrammet nedan visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen 
avser aktiva studenter i kullen som startade vårterminerna 2014 - 2018. Högskolepoängen 
är ett beräknat medelvärde för aktuell kull. Definitionen av aktiva studenter är studenter 
som har tagit någon poäng på terminen (inklusive poäng från omtentor). 

Termin Genomsnittlig 
poängproduktion 

Antal aktiva 
studenter 

Varav kvinnor Varav män 

https://liu.se/studieinfo/program/mgbx3/5046
https://liu.se/utbildning/program/mkuba
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1 23 65 39 26 

2 30 62 39 23 

3 9 17 9 8 

4 10 4 1 3 

6 6 1 0 1 

7 12 1 0 1 
Diagrammet nedan visar den genomsnittliga poängproduktionen per termin från tabellen 
ovan, fördelad på kön. 

 

Diagrammet nedan visar den genomsnittliga poängproduktionen per termin från tabellen 
ovan, fördelad på kön. 
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1.2.1.3 Tid till examen 
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår (”kull”) samt 
hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per ”kull” (dvs ej 
ackumulerat utfall) och termin t.ex. VT2014 avser startår vårterminen 2014. Diagrammet 
visar även hur många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. 

Studenter med studieuppehåll kan ha återupptagit studierna i senare kull. 
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Tabellen visar totalt antal studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

• Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

• *Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 
programtillfälle. 

• *Reg: Antal registrerade (ht 2019) 

• *Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2019) 

• *Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

• *Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

• *Inom 6 mån: studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

• *Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

• *Inom 1 år: studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen har 
slutat 

• *Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen 
har slutat 

• *Inom 3 år: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen har 
slutat 

• *Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen 
har slutat 

1.2.2 Fakultetsspecifika nyckeltal 
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2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Måluppfyllelse 

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60hp, omfattar två 
terminers heltidsstudier. Biomedicinsk laboratorievetenskap utgör huvudsakligt 
ämnesområde i programmet och utgör huvuddelen av innehållet. I kurserna integreras 
övriga ämnesområden med biomedicinsk laboratorievetenskap. Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) utgör 30hp uppdelade i två st kurser omfattande 15hp vardera. VFU-
kursernas upplägg och innehåll är utformade i samråd med verksamheten, via klinisk 
adjunkt och huvudhandledarna inom respektive kliniskt verksamhetsområde. 

Lärstödjande moment för att studenterna ska nå nationella examensmålen visualiseras i 
programmets målmatris. Utdrag ur programmets målmatris för termin 1 (Bilaga 1) visar 
hur kursernas lärandemål kopplas till nationella lärandemål för yrkesexamen samt de 
lokala målen vid medicinska fakulteten. Målmatrisen konkretiserar också vilka 
lärandemoment (föreläsningar, basgruppsfall, laborationer, uppgifter, seminarier, VFU 
mm) som ligger till grund för studenternas träning att nå målen, samt hur lärandemålen 
examineras (praktiskt, teoretiskt, seminarium, VFU mm). Blooms taxonomi har nyttjats vid 
formulering av lärandemål på olika nivåer. 

Ett exempel på progression inom mål, moment och examination är följande: I termin 1 
(Kurs 8BMX13) ingår målet ”Genomföra kapillär- och venprovtagning” samt "Beskriva 
olika typer av provtagning, provhantering och riskmoment vid vanligt förekommande 
biomedicinska laboratorieanalyser samt redogöra för betydelsen av säkerhet, hygien och 
sterilteknik". Målen kopplas till basgruppsfall, seminarium och färdighetsträning på 
utbildningslaboratorium som obligatoriskt moment. I termin 2 (Kurs 8BMX11) ingår målet 
"Självständigt och i samarbete med medarbetare kunna planera, organisera och utföra 
laborativa moment enligt gällande föreskrifter och metodbeskrivningar" samt i följande 
kurs i termin 2 ”Självständigt genomföra provhantering och planera, dokumentera samt 
utföra laborativa moment enligt gällande föreskrifter och metodbeskrivningar". Dessa mål 
kopplas till seminarium, obligatorisk färdighetsträning samt genomförande av 
patientprovtagning och examination under VFU-period. Möjligheter finns även att efter 
behov lägga in t.ex. provtagning i individuell lärandeplan som studenterna skriver inför 
VFU. Det går bl.a. att träna på simulerad provtagning på utbildningslaboratoriet Clinicum 
samt på patienter på provtagningsenheten under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Studenterna har vid kursstart tillgång till målmatrisen för aktuell termin så att de tydligt ser 
kopplingen mellan lärandemål, kursens ingående lärandemoment och vilka ämnesområden 
de kopplar till. Nuvarande målmatris utarbetad inom ramen för programmet (Bilaga 1) 
visar en överensstämmelse mellan de nationella målen, lärandeaktiviteter och examination 
i programmet. Hur målen på programmet fördelar sig mellan de tre kunskapsformerna 
visas i jämförelse med de nationella målen för yrkesexamen i Tabell 1. Det blir tydligt att 
olika nationella mål är kopplade till olika många lärandemål med en stor variation. Få 
nationella mål med många kopplade kurs-lärandemål kan förklaras av att flera av de 
nationella målen är breda i sin formulering. Programmet har en god fördelning av målen i 
överensstämmelse med nationella mål för yrkesexamen och kandidatexamen. Analys med 
hjälp av målmatrisen visar att samtliga nationella mål för yrkesexamen finns 
representerade på samtliga terminer/kurser. Flest mål finns inom kunskapsformen 
Färdighet och förmåga vilket är adekvat för en praktisk professionsutbildning. 

https://liu.se/organisation/liu/medfak/clin
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Progressionen visas tydligast i taxonomiverb i mål, och komplexitet framgår i 
lärandemoment och bedömningskriterier. 

Tabell 1. Tabellen nedan visar fördelning av lärandemål mellan olika kunskapsformer på 
programmet och i de nationella examensmålen. 

 

2.1 Utvecklingsområden - måluppfyllelse 
Ett utvecklingsområde för programmet är en genomlysning av hur de examinerande 
momenten kopplar till lärandemålen. Analys över examinationsformer, eventuellt 
överlappande examinationsmoment, progression i momentets utformning och komplexitet 
bör ses över i relation till detta. Ett annat utvecklingsområde är studentens egen reflektion 
över sitt lärande vad gäller styrkor och svagheter i relation till målen samt på sikt ett 
livslångt lärande. 

Programmet behöver mer utförligt diskutera med studenterna betydelsen av olika 
kunskapsformer och på vilket sätt dessa kan förväntas examineras. Målmatriser för olika 
ämnen, som spänner över flera terminer, skall göras tillgängliga och diskuteras med 
studenterna för att visa progressionen. Långsiktigt bör fakulteten driva ett arbete att 
utveckla dagens Excel-baserade verktyg för målmatris till ett mer interaktivt program som 
möjliggör analyser i fler dimensioner. 

Matris för kurserna i termin 2 som innehåller VFU är ännu inte producerade. 
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3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Utformning och genomförande 

Vid kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytikerexamen används 
problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk modell och princip. Detta är gemensamt för 
Medicinska fakulteten samtliga grundutbildningar. PBL, basgruppsarbete, ”Individuellt 
basgruppsunderlag” (IBU) och utvärdering introduceras under den första veckan på 
programmet. Studenterna träffas regelbundet, en gång varje vecka, i basgrupper och 
bearbetar relevanta utgångspunkter inom biomedicinsk laboratorievetenskap med 
kopplingar till innehållet i kurserna. Studenternas frågor som formuleras under 
basgruppen utgör grunden för lärandet och basgruppsarbetet syftar till att diskutera dessa 
frågor. Det är studentens eget ansvar genom att inhämta kunskap, analysera och bearbeta 
scenarier enligt en problembearbetningsprocess. Utvärdering av basgruppsarbetet görs av 
studenterna och handledaren med fokus på problembearbetning, lärande och samarbete. 
Syftet med utvärdering är att utveckla och föra arbetet framåt i basgruppen samt ge 
studenten möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. IBU används för att träna 
dokumentation och reflektion och för att sätta studentens delaktighet i lärandet, i fokus. 
IBU underlättar också för den enskilde studenten i dess förberedelse och att för bidra aktivt 
till basgruppens arbete. 

Under första terminen introduceras studenterna i professionens karaktär genom 
studiebesök på olika kliniska laboratorier. Flera praktiska färdigheter som är 
grundläggande i arbetslivet som biomedicinsk analytiker introduceras och studenterna får 
möjlighet att träna vissa grundläggande färdigheter på egen hand efter eget behov i 
Medicinska fakultetens utbildningslaboratorium Clinicum. 

De praktiska färdigheterna examineras genom individuella praktiska examinationsmoment 
under termin 1. I de praktiska examinationerna integreras både teori och praktiskt 
handhavande. Studenterna tar således sammanfattningsvis en aktiv roll i sitt lärande och 
detta återspeglas exempelvis i de praktiska individuella examinationerna. De praktiska 
examinationerna är förlagda dels på Medicinska fakultetens utbildningslaboratorium och 
dels på olika kliniska utbildningslaboratorium. För att studenterna skall kunna klara av de 
krav som ställs på dessa praktiska moment krävs att de är aktiva under de obligatoriska 
laborationerna samt att de, om möjligheter finns, på egen hand under icke schemalagd tid 
tränar på olika instrument och metodiker. 

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) används individuell lärandeplan för att stimulera 
studentens självständiga lärprocess. Studenten skall diskutera hur målen i lärandeplanen 
uppnås under VFUn. Detta är ytterligare ett exempel på den aktiva roll som studenterna 
har i sitt lärande. 

Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 

PBL introduceras första veckan för att studenten skall få förståelse för det egna ansvaret för 
lärprocessen. 

En målmatris finns för termin 1 för att informera studenten om vilka lärmoment som 
utbildningen innehåller och hur lärandemomenten kopplas till de olika lärandemålen och 
kompetenser som skall uppnås (Bilaga 1). Studenterna stimuleras här till att reflektera över 
hur lärandemålen kopplas till de olika undervisningsmomenten. För de VFU-baserade 

https://liu.se/artikel/problembaserat-larande
https://liu.se/organisation/liu/medfak/clin
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Arbetsplats-Region-Ostergotland/Region-Ostergotlands-utbildningsuppdrag/Universitet/
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kurserna finns ännu ingen målmatris.VFU är främst förlagd inom Region Östergötlands 
verksamhet men i vissa fall kan möjligheter att utföra VFU inom andra regioner ordnas. 

Enligt programmets ”Uppdragsbeskrivning för terminsansvarig/examinator” skall 
examinator under schemalagd tid göra en återkoppling till studenterna efter 
examinationerna. Under termin 1 går examinator igenom frågor och poängsättning för att 
tydliggöra för studenterna vad som krävs för att uppnå godkänd på frågor från teoretiska 
tentamen respektive praktiska tentamen. Vid flertalet praktiska tentamen erhåller 
studenterna individuell återkoppling på prestationer. De studerande efterfrågar dock mer 
återkoppling på sina prestationer. Bland annat gäller detta återkoppling på frågor ingående 
i den skriftliga examinationen. Programmet lämnar som regel inte ut svarsmallar till 
studenterna. 

För varje studieuppgift finns instruktion med kravspecifikation för hur uppgifterna skall 
genomföras. Vid t.ex. skriftliga laborationsrapporter, litteraturstudier och liknande så ger 
lärare en återkoppling på hur arbetet skall kompletteras för att uppnå godkänt. 
Programmet arbetar för att alla lärare skall bedöma inlämnade uppgifter konsekvent, vilket 
dock kan vara svårt då dessa uppgifter görs av många olika lärare och då dessa lärare ofta 
byts ut. 

Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/ lärmiljöer finns 
och används för utbildningens genomförande? ***Finns det, och i så fall vilka, 
särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende utbildningsspecifika 
resurser/lärmiljöer?*** 

Under utbildningen genomförs laborationer, mikroskopering och provtagningsträning på 
något av LiU:s kliniska träningscenter Clinicum, som är ett gemensamt centrum för 
färdighetsträning. Kunskap och förmåga kan inhämtas både genom självständig träning och 
genom lärar- eller handledarledd undervisning. Inom speciell laborativ verksamhet som 
mikrobiologi, är kurslaboratoriet på Avd. för inflammation och infektion (II, tidigare Avd. 
för Medicinsk mikrobiologi) fundamental för att kunna bedriva laborativ undervisning 
inom mikrobiologi. Även andra kliniska verksamheters kurslaboratorium är nödvändiga för 
att bedriva laborativ undervisning inom mer specialiserad laboratoriemedicin som t.ex. 
transfusionsmedicin. 

Studiebesök på kliniska laboratorier inom Diagnostikcentrum, Region Östergötland ingår i 
termin 1. Tidig orientering inom den kliniska laboratorieverksamheten stimulerar 
studenten att förstå professionen. Under termin 2 förläggs VFU i huvudsak på 
specialiserade kliniska laboratorier som är en avgörande lärmiljö. Dessutom är en 
tvåveckors period under första halvan av terminen förlagd på 
primärvårdslaboratorium/patientnära laboratoriemedicin. 

En viktig del av infrastrukturen för studenternas lärande är möjligheter för självstudier, 
såsom grupprum och lokaler för att träna laborativa/praktiska färdigheter, bl.a. 
mikroskopering. På BMA-programmet har vi i ett pedagogiskt projekt nyligen utvecklat och 
startat upp ett laboratorium för egenträning, Laboteket. Här har vi designat olika övningar 
som studenterna kan använda för att träna på basala färdigheter såsom 
koncentrationsberäkningar, vägning, pipettering och fotometri. Avsikten är att utöka denna 
verksamhet med flera övningar och möjligheter. 

En annan viktig resurs är Medicinska biblioteket vid LiU. BMA-programmet har tidigare 
haft en specifik resurs i form av en kontaktbibliotekarie som var delaktig i undervisningen 

https://liu.se/organisation/liu/medfak/clin
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/DC/Laboratoriemedicin/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/DC/Patientnara-laboratoriemedicin/
https://liu.se/nyhet/clinicum-labotek-invigt
https://liu.se/organisation/liu/ub/mb
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samt är tillgänglig för studenterna vid litteratursökning men efter en omorganisation så har 
bibliotekets personal specialiserat sig mot olika fokuserade funktioner som ska jobba mot 
alla program på Medicinska fakulteten. 

Ett ytterligare exempel på infrastruktur är Lisam, en interaktiv lärplattform som 
programmet använder för kursadministration, samarbete och kommunikation mellan 
lärare och studenter. En del studenter och anställda har dock återkommande svårt att 
komma in på Lisam av olika anledningar och ibland upplevs plattformen som långsam. 

Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Ett flertal studenter som antas till MKUBA utbildningen som MGBX3 studenterna samläser 
med, har språksvårigheter av olika grad och detta är ett stort hinder för studenterna och 
mycket resurskrävande för lärarna. Studenter anger att det är en utmaning för dem att 
samarbeta och producera texter/presentationer, när kurskamraterna har svårt med språket. 
Programmet har en handlingsplan för hur konflikter kan lösas i dylika situationer. 
Studenter med språksvårigheter på programmet är en dominerande orsak till avbrott eller 
uppehåll i studierna och ett förbättrat stöd till dessa studenter kan sannolikt ge en 
betydande ökad genomströmning. Någon studentundersökning har inte gjorts för 
utbildningen MGBX3 men den har utvärderats med KURT och efterföljande 
utvärderingssystem Evaliuate. 

Efter avslutad kurs utvärderar studenterna kursen i det web-baserade utvärderingssystemet 
(KURT fram till 2017 och efterföljande Evaliuate) samt kontinuerligt under kursen vid 
kursdialog med kursansvarig som genomförs 2 ggr per termin. Värderingen ger en 
uppföljning av hur innehållet i kursen är kopplat till resultat i form av måluppfyllelse. En 
aspekt är i vilken grad studenterna upplevde att kursen, arbetsformer, undervisning samt 
examinationsformer var kopplade till kursplan och kursmål. Sammanställningen under vt17 
visar att studenterna bedömde dessa tre faktorerna till ett värde av 4.5, där 5 är bästa värde. 

I en sammanställning över registrerade studenter på BMA-kompletteringsprogrammet vid 
LiU åren 2011–2017 rapporterades att i snitt 12,3 stycken har tagit examen där uppdraget 
bestod av 14 stycken. 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%). 

Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Vad kan vi göra för att förbättra genomströmningen? Vi behöver börja med att ta reda på 
vad som ligger till grund för att studenterna inte klarar utbildningen inom planerad 
studietid. Största orsaken till avhopp upplever vi är dels att studenterna har svårt att börja 
sina studier och då alltså inte dyker upp på upprop och dels att dessa studenter ej blir 
godkända den teoretiska tentamen på första terminen. För de studenter som ej blir 
godkända på den teoretiska tentamen förefaller språksvårigheter vara det största 
problemet. Dessa studenter har dock visat sig klara de praktiska examinationerna betydligt 
bättre och en förklaring till detta skulle kunna vara att de flesta har en flerårig 
laboratorievana när de antas till programmet. Vid språksvårigheter hänvisas studenterna 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate?l=sv
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till det stöd som finns via LiU:s Språkverkstad, men ofta räcker inte denna resurs till och 
stödet är oftast anpassat till en högre nivå av stöd. 

De studenter som examinerats på båda kompletteringsprogrammen till BMA vid LiU har 
lätt att få arbete och en stor andel av studenterna har fått en anställning redan vid 
kursavslut. 

3.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
Det finns en inneboende otydlighet i PBL som pedagogik. Programmet upplever en 
frustration hos studenterna och ser ett behov av att se över olika delar för att förbättra 
tydligheten i vilka krav som ställs. 

På kompletteringsutbildningen till BMA har en del av studenterna språksvårigheter och då i 
synnerhet de studenter som har en utländsk utbildning. Vi kan behöva utnyttja en del av de 
språkstödjande momenten även i denna kompletteringsutbildning så som vi gör i en större 
utsträckning för 90hp-utbildningen (MKUBA) där språksvårigheterna är ännu större. 

En åtgärd är att arbeta för en mer stabil lärarbemanning som möjliggör bättre styrning och 
samplanering av olika moment inom samma verksamhetsområde vilket i sig ger en större 
tydlighet för studenterna. 

Ytterligare en åtgärd är att tydliggöra för studenterna vilka moment som ingår i vilka 
provkoder. Inom vissa ämnesområden överväger programmet att ännu mer detaljerat 
tydliggöra för studenterna vilket innehåll och djup som förväntas uppnås vid kursens slut, 
liknande mer traditionell undervisning. Programmet överväger att arbeta med 
exempeltentor med svarsförslag för att ytterligare öka tydligheten i vilka krav som ställs. 

Inom vissa komplexa eller grundläggande områden, t.ex. molekylärbiologi och genetik samt 
grundläggande laboratorietekniker ser vi att det finns ett behov att ytterligare förtydliga 
vilka krav som ställs på studenterna. Inom dessa komplexa områden behövs än tydligare 
krav, och inom de mer grundläggande krävs att utbildningen sätter ett färdighetsmål som 
ska uppnås genom egenträning på t.ex. Laboteket, till en nivå som förväntas uppnås redan 
innan den praktiska examinationen. Det ska vara tydligt för studenten att detta förväntas, 
men att de själva ansvarar för att det uppnås. 

Kraven för olika inlämningsuppgifter ska förtydligas, exempelvis genom att lämna ut och gå 
igenom exempel, så att studenterna har lättare att bedöma vilken bredd och djup som 
förväntas. Programmet har sedan en tid tillbaka ett godkänt exempel på både IBU och 
laborationsrapport som studenterna har tillgång till för att få en förståelse för vilka krav 
som ställs. 

Programmet behöver också se över den uppföljning och det stöd som ges till studenter som 
står inför sin tröskeltenta (sista möjligheten innan spärr faller ut). Idag erbjuds alla 
studenter som blivit utspärrade att träffa programansvarig och studievägledare för att 
diskutera hur studenten kan studera under studieuppehållet för att uppnå 
förkunskapskraven. Som tillägg till detta kan fokus läggas på att erbjuda mer stöd till 
studenterna innan de blivit utspärrade. 

https://www.student.liu.se/studentstod/sprakstod?l=sv
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4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Forskningsanknytning 

Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar medicin, 
teknik och laboratoriemetodik vilket gör det till ett brett forskningsområde som täcker in 
många olika medicinska och prekliniska frågeställningar. Kärnan i huvudområdet inriktar 
sig på studier av medicinska och biologiska förlopp samt metodutveckling inom 
biomedicinsk laboratorievetenskap. Vad som skiljer forskning inom biomedicinsk 
laboratorievetenskap i jämförelse med annan biomedicinsk forskning är förmodligen just 
fokus på metodutveckling, kvalitetssäkring och diagnostiskt värde. 

Ämnesområdet saknar en egen avdelning vid LiU och är utspridd inom medicinsk fakultet 
och överlappar biomedicinsk pre-klinisk och klinisk medicinsk forskning. Lärare/forskare 
inom ämnet beställs från olika institutioner och avdelningar. Detta gör det svårt att helt få 
grepp om de vetenskapliga miljöerna som har relevans för utbildningen. Ett flertal av 
lärarna som är knutna till programmet är eller har  varit anställda vid Avd för 
Läkemedelsforskning (LÄFO, tidigare Institutionen för medicin och hälsa, IMH) men från 
och med år 2020 bedrivs undervisningen till ca 90% av personal som är anställda vid nya 
Institutionen för Biomedicin och Kliniska vetenskaper (BKV) dit även LÄFO numera tillhör. 

Flera lärare med aktiv forskning har lämnat miljön de senaste åren av olika skäl. Den pre-
kliniska biomedicinska forskningen vid medicinska fakulteten har en negativ utveckling i 
antalet registrerade doktorander de senaste åren. Flertalet lärare på biomedicinska 
analytikerprogrammet/kompletteringsprogrammet har fått dra en tung last på 
utbildningssidan och fått göra avkall på forskningen bland annat på grund av svårigheter i 
att täcka upp i undervisningsbemanning samtidigt som bastilldelningen för forskningstid 
varit låg. Att komma tillbaka till en aktiv forskning efter några års paus i forskningen är 
väldigt svårt. Andelen lärare med BMA-legitimation som har tyngre och större uppdrag 
såsom kursansvar har minskat vilket påverkar utbildningens kvalitet då professions-
aspekten i programmet är viktig för den framtida professionen. 

Som nämnts så är eller har flera av lärarna som är knutna till programmet varit anställda 
vid Avd för Läkemedelsforskning. De senaste 9 åren har avdelningen haft 7 olika chefer. 
Detta har bidragit till att det saknats en långsiktig tjänsteplanering och tilldelning av 
forskningstid. Flera av exemplen som tagits upp bidrar till att det är svårt att hålla en 
konkurrenskraftig och hållbar forskningsverksamhet och lärarbemanning. Kortsiktigheten 
leder till missnöje, ökar rörligheten bland lärarna och därmed drabbas kvalitén på 
utbildningen. 

Sex olika lärare är konterade 2% eller mer på utbildningen men dessa lärare är ofta även 
konterade i ungefär samma omfattning på Kompletteringsutbildningen för biomedicinska 
analytiker med utländsk examen, 90 hp (MKUBA). Flera moment samordnas även med det 
3-åriga programmet. Detta innebär att en lärare som är t.ex. konterad 2% på BMX även kan 
vara konterad 2% på KUB samt 2% på 3-åriga programmet till BMA. Konteringsintervallet 
är från ca 0,5-7% för de lärare som är mest engagerade på utbildningen. Samtliga lärare av 
dessa utom en är disputerad, två är docenter och en professor (Bilaga 2). 

Bland lärare på kompletteringsutbildningarna sammanslaget är forskningstiden i tjänst i 
genomsnitt ca 30% fördelat på 8 lärare som publicerade ca 13 artiklar per år totalt (2015–
2019). Ca 90% av forskningstiden utgörs dock av externfinansierade medel. Övriga lärare 

https://liu.se/organisation/liu/bkv/lafo
https://liu.se/organisation/liu/bkv/lafo
https://liu.se/organisation/liu/bkv
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saknar i det stora hela forskningstid i tjänsten. Fem av sju VFU-huvudhandledare är 
disputerade. Utöver denna lärarkärna är flera kliniskt verksamma inblandade i 
undervisningen och föreläser om sina specialiteter. Många av dessa har även viss 
forskningsverksamhet och/eller koppling till den kliniska analysverksamheten. 

Det har funnits ett mål vid medicinska fakulteten att öka forskningsfinansieringen under en 
treårsperiod men denna plan har nu pausats och flera organisatoriska förändringar är 
under utredning. Det kan dock vara svårt för dessa personer som fått göra avkall på sin 
forskning att komma tillbaka i aktivitet och möjligheter att rekrytera anslag begränsas på 
grund av detta. 

På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell 
som internationell relevant forskning? 

En del av den aktiva forskningen bedrivs i internationella samarbeten. Vissa forskande eller 
kliniskt verksamma lärare exemplifierar de senaste rönen i sin undervisning. En del 
laborationer inom framför allt farmakologi/molekylärbiologi bedrivs i forskningsmiljöer. 
Studenterna genomför i slutet av programmet ett fördjupningsarbete omfattade 7,5hp där 
aktuell nationell och internationell forskning inkluderas. 

På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt? 

En progression i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik är implementerat 
genom utbildningens terminer. Under hela utbildningen tränas studenten i att skriva och 
granska rapporter med vetenskaplig struktur. Studenter antagna till programmet har som 
antagningskrav att de ska ha ett godkänt självständigt projektarbete på fördjupningsnivå 
(C-uppsats). De tränas tillsammans med MKUBA-studenterna i att kritiskt granska 
vetenskapliga artiklar och metoder och programmet avslutas med ett fördjupningsarbete 
(7.5hp). Sedan några år finns det även möjlighet för studenterna att läsa Biomedicinsk 
laboratorievetenskap på magister och masternivå för att ytterligare fördjupa kunskaper och 
vetenskapligt förhållningssätt. 

4.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 
Den framgångsrika forskningen inom interprofessionellt lärande och PBL som bedrivs på 
medicinska fakulteten skulle kunna implementeras ytterligare i programmet, här efterlyses 
en tydligare dialog mellan fakultet och program. 

Studenterna på BMA-programmet har, jämfört med andra professioner, betydligt mer 
kunskap och kompetens inom den laborativa delen av vetenskapliga projekt och således 
borde dessa studenter vara attraktiva studenter inom forskningsprojekt, t.ex. vid 
examensarbeten. Med tanke på den brist inom pre-kliniska vetenskaperna gällande 
nyregistrerade doktorander så skulle dessa studenter i framtiden även kunna utgöra en 
resurs. 

Eftersom studenterna på detta program som förkunskapskrav genomgått en närliggande 
utbildning inom t.ex. molekylärbiologi, biokemi, veterinärmedicin eller andra områden, 
inkluderande en C-uppsats, skulle den tidigare utbildningens innehåll kunna lyftas fram 
och integreras med biomedicinsk laboratorievetenskap för att ytterligare utnyttja den 
tidigare kompetensen. 

https://liu.se/artikel/biomedicinsk-laboratorievetenskap-avancerad-niva
https://liu.se/artikel/biomedicinsk-laboratorievetenskap-avancerad-niva
https://old.liu.se/medfak/utbildn/pedagogisk-verksamhet/interprofessionellt-larande?l=sv
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Programmet skulle kunna informera mer aktivt om disputationer/halvtidsseminarium och 
vetenskapliga nationella och internationella konferenser inom ämnet samt att studenter 
skulle kunna erbjudas mer information om vetenskapliga artiklar av relevans inom olika 
områden. Under mer än ett år har programmet saknat en ämnesföreträdare med uppdrag 
att bevaka detta men under slutet av vt2020 tillsätts detta uppdrag. Det finns även mycket 
kompetenta lärare inom området som skulle kunna utnyttja sin vetenskapliga kompetens 
ytterligare om det bara det fanns utrymme. 
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5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Lärarkompetens 

I bilaga 2 sammanställs personer som har eller under 2018/2019 har haft en funktion inom 
följande kategorier: programledning, kurs- och terminsansvariga, examinatorer, tentatorer, 
lärare med särskilt ansvar inom ett ämnesområde eller kliniskt laboratorium alternativt 
ordförande i områdesgrupper, samt VFU huvudhandledare. Lärare på olika uppdrags på 
BMA-programmen byts ut ofta och i Bilaga 2 anges en lärare (DW) som under maj 2020 
avslutat sin tjänst vid LiU. Kompetensen redovisas uppdelat för de båda 
kompletteringsprogrammen till BMA, d.v.s. MGBX3 som denna rapport gäller samt 
MKUBA som samordnas till stor del med MGBX3. Många av lärarna är disputerade och har 
professionskompetens. 

Anslaget till att driva BMA-programmet hamnar från och med januari 2020 till ca 90% till 
BKV, varav ca 7% av detta ersätter VFU samt RÖ-anställda som undervisar. Till detta 
tillkommer ca 10% till Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) för undervisande 
personal. Programansvarig beställer två gånger per år lärare/kompetens från 
institutionerna till terminerna samt VFU-platser. 

Institutionerna levererar sedan terminsansvariga/examinatorer, lärare och 
basgruppshandledare till programmet. Följaktligen äger inte programmet frågan om vilken 
kompetens som kommer programmet tillgodo, detta ligger hos institutionerna. 

Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

Något av det allra viktigaste för att driva en högkvalitativ utbildning till biomedicinsk 
analytiker, är stabilitet i lärarbemanningen. En kärna av ämneskompetenta lärare med god 
kunskap om biomedicinska analytikers professionen är fundamental för genomförande av 
en rättssäker utbildning av hög kvalitet, och en förutsättning för att över huvud taget kunna 
utveckla och implementera kvalitetsutvecklande åtgärder på programmet. 
Lärarbemanningen är idag inte stabil och har inte varit det sedan starten av utbildningarna. 

I Bilaga 3 illustreras hur stabiliteten varit på de viktiga uppdragen som kurs- och 
terminsansvariga på BMA-programmen sedan starten 2009. I snitt har programmet fått 
nya ansvariga för 2 terminer/år, vilket dels innebär mycket jobb för befintlig 
programledning och administratör att introducera nya personer, dels leder detta till ett 
avbrott i långsiktiga kvalitetsutvecklande diskussioner/projekt på programmet. 

Programmet har ökat från två program till 3, och endast haft 1 administratör som ska 
administrera 4–6 terminer parallellt. Nu har det tillkommit ytterligare en administratör 
som huvudsakligen ansvarat för kompletteringsprogrammen under 2019. Denna 
administratör avslutade detta uppdrag under 2020 och en ny administratör fick detta 
uppdrag. Denna nya administratör avslutade sitt uppdrag innan hen kom igång med 
uppdraget i någon större grad självständigt och från och med juni 2020 så startade en 
tredje administratör uppdraget. Programmets försök att utöka det administrativa stödet har 
resulterat i att redan överbelastad ordinarie administratör fått lägga mycket tid på 
upplärning av personer som sedan bytts ut, eftersom andra behov som institutionen har 
prioriterat har uppstått. 

https://liu.se/organisation/liu/hmv
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Tyvärr ser det ut som att lärare på viktiga uppdrag såsom terminsansvariga fortsättningsvis 
kommer bytas ut. Också på viktiga uppdrag såsom basala laborativa färdigheter, som ingår 
på olika progressions-nivåer i de första terminerna, blir programmet tilldelade nya lärare 
med jämna mellanrum. Dessa personer har tidsbegränsade anställningar, vilket är 
anledningen till att de efter en tid ersätts. Programmet har länge efterfrågat en lärare med 
adjunkt-tjänst som skulle undervisa och ansvara för att hålla samman alla moment på lägre 
terminer. Detta tror vi skulle leda till en högre kvalitet och en bättre sammanhållning av 
momenten. Den så viktiga progressionen i laborativa färdigheter skulle säkerställas vad 
gäller planering, genomförande och examination. Tilldelningen av basgruppshandledare till 
programmet har historiskt inte fungerat bra, då flera handledare som tilldelats programmet 
inte har någon kunskap om vad professionen innebär. 

Ämnet kvalitetssäkring är en av nyckelkompetenserna som den biomedicinska analytikern 
måste uppnå under utbildningen. Ämnet måste bevakas och kompetensen finns egentligen 
inom lärarkärnan men kompetensutveckling skulle behövas för att säkra områdets bredd 
och sedan måste en prioritering i uppdragen göras, alternativt rekrytera kompetent person. 
Programledningen har tagit flera initiativ att kompetensutveckla lärarna på programmet, 
effekten av detta arbete blir dock minimal då lärarna byts ut ofta. 

5.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 
Stabiliteten i lärarbemanningen och det administrativa stödet måste förbättras. 
Förutsättningar i form av stöd kring ekonomi, budget och lärarbemanning måste 
organiseras på ett sätt som underlättar programmets kvalitetsutvecklande arbete. 
Transparens kring programmets kostnader och den ekonomiska uppföljningen från fakultet 
och institutioner behöver effektiviseras och tydliggöras. Ett ersättningssystem som inte 
fokuserar på enstaka moment utan där lärarna ser att de tillhör ett sammanhang där tid 
också finns avsatt för termins- och program-gemensamma möten, workshops och 
seminarier som för arbetet med kvalitetsutvecklande projekt framåt. 

Programmet ser ett behov av en stabil kärna lärare som långsiktigt engageras i programmet 
som lärare, terminsansvariga och examinatorer. Viljan och kompetensen att göra ett gott 
arbete finns hos många av de befintliga lärarna idag, men förutsättningarna saknas i form 
av långsiktig planering, litet och oklart utrymme för kompetensutveckling och forskning 
och färre administrativa uppgifter som läggs på lärarna. 

Gällande kompetensutveckling saknas en regelbunden dialog mellan program och 
institutionerna (som är ansvariga för lärarnas tjänsteplaner), för att säkerställa att tid och 
innehåll planeras in för lärarna att kompetensutvecklas i ett för programmet relevant ämne. 
Detta kan röra sig om såväl pedagogisk som ämnesspecifik kompetensutveckling. Lärare 
inom programmet har skapat avtal för lärarutbyte med University of Ljubljana, Slovenien, 
men programmet har haft svårt att motivera de få lärare som har en mer långsiktig plan att 
stanna på programmet (2–3 st), att ta tid från undervisningen för att resa på lärarutbyte. 
Således efterfrågas en rutin för hur en dialog kring kompetensutvecklingsinsatser ska ske 
mellan program och institutioner, samt hur institutionerna arbetar för en långsiktig 
planering gällande lärartilldelning. Programmet är även beroende av extern arvodering av 
Region Östergötland personal inom de kliniska laboratoriedisciplinerna. 

Tilldelning av lärare måste ske både baserat på lärarens ämneskompetens men lika viktigt 
är lärarens pedagogiska kompetens, något som återkommande kommer kursansvariga till 
kännedom vid studenternas kursutvärderingar. Studenterna för också fram vikten av att 

https://www.uni-lj.si/eng/


 20(28) 

 
 

lärare har kännedom om professionen, och att utbildningsmaterialet är anpassat för dem 
som studentgrupp. Studenter upplever att lärare återkommande inte har ett 
undervisningsmaterial som möter studenterna på rätt nivå. Detta leder till att studenterna 
inte prioriterar att delta på föreläsningar. 
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6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Arbetslivsperspektiv 

Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 
arbetslivet? 

Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 

På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är relevant 
för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 

I den kliniska verksamheten finns huvudhandledare som är ansvariga för den praktiska 
planeringen av VFU. Dessa har varit och är dessutom delaktiga i programmets planering av 
VFU-kursernas innehåll och utveckling av bedömningsunderlag. Biträdande PA som är 
ansvarig för kompletteringsutbildningarna deltar regelbundet i huvudhandledarmöten 
vilket bidrar till en kontinuerlig dialog mellan den kliniska verksamheten och utbildningen. 
Dessutom är den biträdande PA examinator för samtliga VFU-moment under utbildningen. 

Den kliniska adjunkten blir också en naturlig länk mellan verksamhet och utbildning 
genom att hen undervisar och examinerar i VFU-förberedande moment samt kontinuerligt 
diskuterar aktuella VFU-frågor med både VFU-huvudhandledare och utbildningsledning. 
Den kliniska adjunkten är även väl insatt i regionens verksamheter inom aktuellt centrum 
(Diagnostikcentrum, Region Östergötland) och har god insyn i det förbättringsarbete som 
sker för att utveckla de kliniska verksamheterna. Detta innebär att förändringar inom de 
kliniska verksamheterna snabbt kan komma till utbildningens kännedom och ger 
utbildningen möjlighet att förändra utbildningen på lämpligt vis för att kunna förbereda 
studenterna så väl som möjligt för arbetslivet. Programansvarig deltar också i 
Kompetensrådet där representanter från Region Östergötland och Medicinska fakulteten 
regelbundet träffas för att diskutera verksamhetsförlagd utbildning. 

Programledning och lärarrepresentanter deltar i regelbundna nationella möten varje år 
med övriga lärosäten som bedriver programmet samt representanter från regionerna 
(Nätverksmöten). I både BMAs programutskott och områdesgrupperna finns 
representanter från Region Östergötland. Samverkan i dessa former leder till en dialog om 
t.ex. förberedelse inför VFU, och möjlighet till återkoppling från verksamheten gällande 
detta. God dialog ger möjlighet till ständig nulägesanalys, och anpassning av utbildningens 
innehåll. 

Både utbildningen och verksamheten har verkat för att bevara omfattningen av VFU så att 
antalet VFU-veckor inte blir färre. VFU anses av verksamheten vara ett mycket viktigt 
lärandemoment för att få väl förberedda medarbetare efter examen. Så gott som alla 
studenter som tagit examen på programmet har en anställning direkt efter examen. 

Ett exempel på samverkan med övriga samhället är att programmet stödjer studenterna att 
göra sitt sin fördjupade VFU hos andra aktörer och här samverkar programmet t.ex. med 
veterinärmedicin och företag med laboratorieverksamhet. 

Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är 
användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/DC/Laboratoriemedicin/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Arbetsplats-Region-Ostergotland/Region-Ostergotlands-utbildningsuppdrag/Kompetensradet/
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Studenterna får en inblick i olika verksamheter när de utför sin VFU. Till skillnad mot 
studenter på det 3-åriga BMA-programmet har en majoritet av studenterna på 
kompletteringsprogrammen tidigare arbetat på olika laboratorier innan denna utbildning 
har påbörjats. 

Utbildningen leder till en generalistexamen vilket är nödvändigt i ett snabbt föränderligt 
arbetsliv där verksamheterna ser olika ut i olika delar av landet varpå man kan få arbeta 
med många olika uppgifter även inom en specialitet. Studenterna blir väl rustade för 
förändrade arbetsuppgifter och att jobba på rotation då de i utbildningen tränas i kritiskt 
förhållningssätt. En representant från Region Östergötland finns med i BMAs 
programutskott där hen kan ge återkoppling på hur väl förberedda studenterna är både på 
nuvarande arbetssituation men även på de förändringar som hälso- och sjukvården står 
inför. 

Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter? 

Utbildningen har tidigare inte genomfört någon systematisk alumni-undersökning men 
planerar att starta upp denna verksamhet under 2020-21. Frågor till denna undersökning 
har under VT 2020 diskuterats i programutskottet. 

6.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 
Ett utvecklingsområde är att regelbundet efterfråga återkoppling via standardiserad enkät 
till avnämarna, tex vilka kompetenser som verksamheterna efterfrågar som upplevs kunna 
stärkas hos studenterna. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att alumniverksamheten vid LiU utvecklas, vilket 
framför allt borde kunna hanteras och drivas centralt från LiU. 

Utbildningen kan ytterligare utveckla samarbetet med Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap (IBL), som arbetar för att synliggöra professionen, vilket också kan 
gynna söktryck till utbildningen. 

http://ibl-inst.se/
http://ibl-inst.se/
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7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Studentperspektiv 

Vid fakulteten finns en formaliserad struktur för studentsamverkan. 
Studeranderepresentanter från studentkåren Consensus deltar i utbildningsnämnden där 
beslut och frågor bereds på fakultetsnivå. 

För samverkan mellan program och studenter har under några år funnits ett student- och 
lärarforum (SOL), där programansvarig, lärarrepresentant och studeranderepresentanter 
från varje termin deltar. Vid SOL-mötena lyfter programmet och studenterna upp aktuella 
frågor för dialog och diskussion, ibland utifrån teman, där studentrepresentanterna före 
mötet ombetts inhämta synpunkter från kurskamrater. Studentrepresentationen från något 
av kompletteringsprogrammen har varit låg. På grund av bland annat snabba byten av 
programansvarig och terminsansvariga samt coronapandemin 2020 har ett uppehåll av 
detta forum varit nödvändigt men planeras att upptas igen. 

Vid programmet finns också ett programutskott (PU) där programspecifika frågor hanteras 
och beslutas. I PU deltar bland annat lärare från programmet, arbetsgivarrepresentant, 
studievägledare och 2 studeranderepresentanter utsedda av Consensus. Dock har dessa 
platser aldrig representerats av någon från kompletteringsutbildningarna sannolikt på 
grund av utbildningens längd. PU leds av programansvarig och möten sker 3-4 ggr/termin. 
Vid möten i PU beslutas till exempel om kurslitteratur, interna hanteringsordningar, 
gemensamma skrifter med anvisningar som ska gälla i samtliga kurser och eventuella 
förändringar i ekonomisk ersättning för olika uppdrag. Dessutom fastställs 
tentamensdatum för kommande termin. Inför PU bereds t.ex. kurslitteraturlista i SOL, där 
synpunkter inhämtas från studenterna. På agendan för varje PU-möte finns en stående 
punkt där studenterna har möjlighet att lyfta relevanta ärenden från sektionen eller från 
studenterna på de olika terminerna. Såväl SOL-möten som PU dokumenteras i form av 
minnesanteckningar eller protokoll som tillgängliggörs för studenter och medarbetare på 
programmet via LISAM. 

Strukturen för utvärdering var fram till HT17, att alla kurser utvärderades via det LiU-
gemensamma KURT. Detta innefattar även utvärdering av VFU. From VT18 
implementerades ett nytt system vid LiU, Evaliuate, där programmen har möjlighet att 
förutom LiU- och fakultetsgemensamma frågor, lägga till frågor som är programspecifika 
och kursspecifika. Dessutom automatiseras resultaten i en rapport som automatiskt går ut 
till studenterna. Vi ser dock att svarsfrekvensen har minskat sedan övergången till 
Evaliuate. Vi ser det positivt att programmet kan lägga till egna frågor för att få det mer 
programspecifikt men det har hitintills bara utnyttjas marginellt. Det görs även skriftliga 
utvärderingar på de olika placeringarna under VFU-delen som har varit värdefulla och där 
man t.ex. tittar på “nöjdhetsindex” hos studenterna. 

Vid uppstart av varje kurs, ansvarar kursansvariga för att gå igenom kursutvärderingar från 
tidigare genomförd kurs och att beskriva och motivera eventuella förändringar som skett 
inför aktuell kursomgång. Utvärderingarna tillgängliggörs också via Lisam och diskuteras i 
PU. 

Vi använder underlagen från utvärderingarna för att ta tillvara på vad studenterna tycker. 
Dessa underlag lyfts och diskuteras kontinuerligt i programutskott och lärarmöten. Särskilt 
tillvaratas studentperspektivet i förändringsprocesser som sker på programmet. 

https://www.consensus.liu.se/
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/evaliuate?l=sv
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Under pågående kurs finns schemalagda kursdialoger där kursansvariga träffar studenterna 
för att inhämta synpunkter och diskutera eventuella mindre förändringar av den aktuella 
kursomgången. Studenterna efterfrågar ibland extra resurs i laborativ träning inför 
praktiska examinationer. Om resurser och tid finns kan programmet ge denna möjlighet till 
extra träning. 

SOL-mötena samt kursdialogerna är viktiga för att studenterna ska kunna utöva inflytande 
över sin studiesituation. Som exempel kan nämnas hur vi på programmet nu ändrar 
utformningen av vår lista för kurslitteratur så att den blir mer användbar för studenterna, 
detta utifrån ett utvecklingsarbete som skett tillsammans med olika lärare och studenterna i 
PU och SOL. På så sätt tar vi tillvara studenternas synpunkter. Den fysiska studiemiljön, 
som också är betydelsefull när man talar om studenternas studiesituation, anser vi vara ett 
ansvar som fakulteten har. 

Vid större kvalitetsutvecklande projekt förs en dialog mellan programansvarig och 
utbildningsbevakare eller BMA-sektionens ordförande. Som exempel fördes en dialog med 
utbildningsbevakarna när programmet övergick från terminsvisa kurslitteraturlistor till en 
programspecifik 2017 där hänsyn togs till användbarheten av listan för studenterna. Ett 
annat exempel är den dialog som skedde vid utveckling och utformning av programmets 
målmatris, också där var programmet mån om att utformningen skulle bli sådan att 
studenterna hade nytta av den, studenternas synpunkter var därför viktiga. 

När studenterna tar ställning till möjligheten att påverka sin utbildning ges ett betyg på 3.6 
(2017) i jämförelse med 3.3 (2015) och 3.1 (2012) vilket visar på en tydlig förbättring. 

7.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 
Rutiner för hur programmet skall arbeta med att göra dessa studenter mer motiverade att 
delta i olika moment som innebär studentmedverkan skall ses över, t.ex. utvärderingar och 
rutiner kring återkoppling. 

Programmet behöver fortsätta ta in återkoppling från studenterna kring användbarheten av 
bland annat litteraturlistan och målmatris. 

En systematisk analys över vilka faktorer studenterna själva menar är betydelsefulla för en 
bra studiesituation bör göras. Först utifrån denna kunskap kan programmet arbeta för 
förbättring. 

Studenterna framför vikten av att både bli lyssnad på och att från lärare och ansvariga få 
återkoppling/respons på vad som händer efter att studenterna fört fram sina synpunkter. 
Här kan programmet arbeta fram en mer formaliserad struktur för hur återkoppling från 
lärare till studenter ska ske. 

Programmet skall också lägga till program- och kursspecifika frågor i Evaliuate, vilket 
kommer bli betydelsefullt i möjligheten att tillvarata studenternas synpunkter kring 
programmets kurser. 

Ett återinförande av student- och lärarforumet (SOL) planeras när situationen och 
bemanningen på BMA-programmen har stabiliserats. 
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8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Jämställdhetsperspektiv 

Professionen som biomedicinsk analytiker är kvinnodominerad. Detta reflekteras även på 
utbildningsprogrammet genom att 6 av 7 VFU-huvudhandledare är kvinnor (Bilaga 2). 
Könsfördelningen inom programledning och kursledning är 5 kvinnor av de 10 personer 
som i skrivande stund (20200602) innehar dessa befattningar. Då kursansvariga ofta byts 
ut, förändras denna fördelning från år till år. Institutionerna ansvarar för att tillsätta lärare 
med rätt kompetens utifrån beställning vilket ger programmet liten möjlighet att påverka 
detta ur ett jämställdhetsperspektiv. I nuläget tas ingen särskild hänsyn till 
jämställdhetsperspektivet, utöver andra diskrimineringsgrunder i 
kvalitetsutvecklingsarbetet. Ett brett lika villkorsperspektiv bevakas dock alltid vid 
kvalitetsutvecklande projekt. Som exempel kan ges den planerad satsning på bl.a. 
dokumentation, säkerhet och beräkningar i en E-lärande plattform där studenterna skall få 
möjlighet till extra träning i basala färdigheter inom dessa områden. Dessa delar innefattar 
grundläggande gymnasiekompetenser som vi ser att en del av våra studenter inte har med 
sig från gymnasieskolan ellee tidigare utbildning. 

Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och 
uppföljning av utbildningen? Exempelvis med avseende på kursplaner, 
kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, studentpopulation och 
genomströmning av manliga och kvinnliga studenter. 

På programmet finns en handlingsplan ”proaktivt och reaktivt arbete för att främja ett gott 
samarbetsklimat vid BMA-programmen”. Det proaktiva arbetet går ut på att lärare 
tillsammans med studievägledare och representant från lika villkorsgruppen vid LiU träffar 
studenterna. Studenterna får enskilt men också tillsammans, reflektera kring 
gruppsamarbete ur ett lika villkorsperspektiv, hur man skapar goda förutsättningar för gott 
samarbete med andra individer, oavsett bakgrund, samt hur man löser konflikter som kan 
uppstå. Alla samarbeten mellan studenter på programmet startar med en diskussion och 
upprättande av gruppkontrakt. Färdiga mallar för kontrakt samt exempel finns för att 
underlätta för studenterna. I exemplen bevakas jämställdhetsperspektivet genom att både 
män och kvinnor samt etnicitet representeras i exempelnamn som skrivit under kontraktet. 

Den biomedicinska analytikern behöver hög kompetens inom inter-individuella variationer 
i biologiska förlopp, för att kunna avgöra om analysresultat är rimliga och korrekta. 
Etnicitet, kön och ålder är exempel på sådana faktorer som kan påverka nivåer av analyter 
som mäts på ett kliniskt medicinskt laboratorium. Därför ingår flera moment på 
programmet (föreläsningar, basgrupper, laborationer), där studenterna reflekterar över hur 
dessa faktorer kan påverka analysresultaten. Det är således mycket viktigt för BMA att 
känna till vilka skillnader i analysresultat som faktorerna som t.ex. kön kan bidra till. 

Andelen män som söker programmet har ökat de senaste åren. Kvinnor presterar enligt 
nyckeltal generellt bättre än männen. Dock är antalet män så lågt att vi inte finner att data 
går att analysera med någon rimlig säkerhet. Vid fördelning av män i basgrupper, tas 
hänsyn till att hellre sätta fler män i samma grupp än att sprida ut dem enskilt. 

https://liu.se/artikel/lika-villkor
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8.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 
Ett utvecklingsområde är att verka för en fakultetsgemensam styrning av hur vi skall jobba 
med jämställdhetsperspektivet. 

Att utvärdera och fortsätta vår satsning på likavillkors-perspektivet tillsammans med lika 
villkorsgruppen. Tyvärr har vi vid flera tillfällen inte haft med någon representant från Lika 
Villkorsgruppen i våra moment, då de inte har haft någon medarbetare som haft tid att 
deltaga. 

Under termin 1 diskuteras tillägg av ett moment med en föreläsning om genusperspektiv 
inom medicin liknande den som finns på 3-åriga programmets termin 5. 
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9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Hållbarhetsperspektiv 

Vid den "Ettåriga Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytikerexamen" finns 
mål i samtliga terminer som kopplar till miljö, hållbar utveckling och etik. Momenten som 
är kopplade till dessa mål rör t.ex. arbetsmiljö, riskbedömning inför arbete med kemikalier, 
avfallshantering, smittspridning inom vården, resistens mot bakterier, evidensbaserad 
verksamhet, kritiskt förhållningssätt, kvalitetssäkring samt teamarbete och VFU. En 
kontinuerlig dialog med huvudhandledare och klinisk adjunkt sker i denna fråga, för att ta 
tillvara verksamhetens syn på hållbar utveckling. Programmet har arbetat fram en 
handlingsplan för att främja hållbart professionellt samarbete i grupper, ur ett lika 
villkorsperspektiv, som sedan 2017 är implementerat i olika terminer på programmet. 

9.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
Den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling är implementerad väl i mål, moment och 
till en del i examinerande moment. Andra aspekter (den sociala och ekonomisk 
dimensionen) av hållbar utveckling berörs i mindre omfattning och här behöver ett arbete 
ske som i ett första steg syftar till att kompetensutveckla lärarna. Vi behöver ytterligare 
analysera vilka kompetenser inom hållbar utveckling studenterna behöver ha med sig ut i 
arbetslivet som biomedicinska analytiker. Detta bör ske tillsammans med avnämarna. 
Programmet har en fördel i att det är en tydlig och relativt begränsad avnämargrupp, vilket 
underlättar interaktion med arbetslivet i olika utbildningsmoment och således ger en 
möjlighet att låta verksamma inom professionerna vara med och utforma innehållet i 
utbildningarna. Detta har i flera fall redan skett. 

Kompetensen inom hållbar utveckling hos lärarstaben har stor utvecklingspotential. Det är 
mot bakgrund mot detta som programmet organiserade en internat-workshop under 
hösten 2018, för att arbeta med frågan. Det bör finnas utrymme att kompetensutveckla 
lärarna centralt från LiUs sida, men det saknas idag en rutin för planering av 
kompetensutveckling av lärarna i dialog med programmet. Utbildningen bör förutom ett 
allmänt innehåll om hållbar utveckling vara fokuserad på tillämpningar inom 
ämnesområdet. Svårigheter finns dock i att fler av de lärare som programmet 
kompetensutvecklar ett år, inte är kvar på programmet nästa år. 

Tid behöver avsättas för att lärarna ska kunna kompetensutvecklas inom hållbar utveckling, 
särskilt med fokus på aspekter som är av relevans för biomedicinska analytiker. 
Huvudhandledarna eller andra representanter från den kliniska analysverksamheten bör 
inkluderas i planering av vilka aspekter som är viktiga att implementera i programmet. Vi 
behöver diskutera eventuell förändring av mål, moment och examination i kurserna utifrån 
detta. 

Programmet behöver undersöka hur studenterna ser på begreppet hållbar utveckling för att 
kunna möta studenterna på rätt nivå när lärmoment förändras. 
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10 Bilageförteckning 

10.1 Bilagor 
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Mål YrkesexameLokala mål Kunskapsform Lärandemål Basgruppsfall Föreläsning Laboration‐Demo‐RäkneövnUppgift‐Seminarium Kurskod Ämnesområde
A
C

Kunskap och 
förståelse

Redogöra för lagar och förordningar som styr laboratoriearbetet 
inom hälso‐ och sjukvård

Etik & lagar
Lagar och förordningar inom 
transfusionsmedicin
Lagar som reglerar hantering av 
human vävnad

Etiska dilemman 8BMX13/8KUBA2 Kvalitetssäkring/ 
statistik

A
B

Kunskap och 
förståelse

Definiera och beskriva grundläggande begrepp, utrustning och 
metodik inom biomedicinsk laboratorievetenskap

Från prov till tolkning ‐ preanalys 
och validitet
En ny analys ‐ referensintervall
Metrologi

Biomedicinsk 
laboratorievetenskap
Laboratoriesäkerhet
Statistik
Metrologi
Introduktion till ljusmikroskopi

SNP analys Biomedicinsk 
laboratorievetenskap

8BMX13/8KUBA2

A
B

Kunskap och 
förståelse

Beskriva principer för laboratorieanalysers referensvärden, 
specificitet och sensitivitet

En ny analys ‐ referensintervall Metrologi
Statistik
Metodvalidering

8BMX13/8KUBA2 Kvalitetssäkring/ 
statistik

A
B

LM3 Kunskap och 
förståelse

Redogöra för betydelsen av och principer för kvalitetssäkring 
inom biomedicinsk laboratorieverksamhet

Från prov till tolkning ‐ preanalys 
och validitet

Metrologi
Statistik
Metodvalidering
Kvalitetssäkring och kontroller 
inom hematologi

8BMX13/8KUBA2 Kvalitetssäkring/ 
statistik

A LM1
LM5

Kunskap och 
förståelse

Redogöra för biomedicinska analytikers profession och roll i 
vårdkedjan

Programinformation och 
brandskyddsinfo, BMA‐
professionen

Patientnära analyser. 8BMX13/8KUBA2 Etik, bemötande, 
lika villkor och 
professionellt 
förhållningssätt
Biosäkerhet och 
hållbar 
utveckling

A Kunskap och 
förståelse

Beskriva olika typer av provtagning, provhantering och 
riskmoment vid vanligt förekommande biomedicinska 
laboratorieanalyser samt redogöra för betydelsen av säkerhet, 
hygien och sterilteknik

Från prov till tolkning ‐ preanalys 
och validitet
Sårskada och sepsis

Laboratoriesäkerhet
Kvalitetssäkring och kontroller 
inom hematologi

Kapillärprovtagning
Venprovtagning
Patientnära analyser.
Kapillärprovtagning, Hb, 
cellräkning

8BMX13/8KUBA2

E
H

LM2 Kunskap och 
förståelse

Identifiera mekanismer bakom förändringar i kroppen relaterat 
till olika stadier av livscykeln och kön samt beskriva hur detta 
påverkar laboratorieanalysers resultat och referensintervall

En ny analys ‐ referensintervall
Oregelbundna menstrationer

Biomedicinsk 
laboratorievetenskap

Kreatininlab 8BMX13/8KUBA2 Kvalitetssäkring/ 
statistik
Etik, bemötande, 
lika villkor och 
professionellt 
förhållningssätt
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A
B
E
H

LM2 Kunskap och 
förståelse

Identifiera generella patofysiologiska mekanismer och förklara 
hur cellulära och molekylära förändringar vid olika 
sjukdomstillstånd kan analyseras och användas för diagnostiska 
syften

Erytrocytmembrandefekt + 
hemoglobuinopati
Myeloida neoplasier + lymfoida 
neoplasier
Plasmacellssjukdomar
Autoimmunitet
Hypofysinsufficiens
Endokrin hypertoni
Kroniska inflammationer
Antikoagulantiamonitorering

Klinisk kemi: Hjärta och 
Cirkulation
Trombos och blödning: 
Patofysiologi och klinisk kemi
Urinsediment
Diagnostik av njursjukdomar
Klinisk kemi: GI‐kanalen och 
metabolism
Klinisk immunologi
Endokrinologi Binjurar
Tumördiagnostik
Proteinanalys
Benmärgspreparat
Klinisk immunologi

Kreatininlab
Visualiseringsbordet

8BMX13/8KUBA2

A
B
E
H

LM2 Kunskap och 
förståelse

Beskriva patogenetiska mekanismer, manifestationer i organ och 
symtom, laboratorieanalyser och terapeutiska principer vid 
vanliga sjukdomar

Pneumoni
Sårskada och sepsis
Meningit + Encefalit
Hepatit

Klinisk kemi: GI‐kanalen och 
metabolism
Autoimmunitet och allergier.
Njursjukdomar
Syra‐bas balans
Skelettmetabolism
Proteinanalys

8BMX13/8KUBA2

A
B

Kunskap och 
förståelse

Identifiera farmakokinetiska och farmakodynamiska principer 
samt beskriva vanliga kliniskt farmakologiska laboratorieanalyser

Antikoagulantiamonitorering Farmakologi och klinisk 
farmakologi

8BMX13/8KUBA2 Genetik och 
molekylärbiologi

F
N

LM1 Färdighet och 
förmåga

Tillämpa grunderna i ett problembaserat arbetssätt PBL Problembaserat lärande och 
IPL

8BMX13/8KUBA2

D
E

Färdighet och 
förmåga

Självständigt utföra beräkningar för beredningar av reagens Koncentrationsberäkning Kreatininlab
SNP analys

8BMX13/8KUBA2

D
E

Färdighet och 
förmåga

Genomföra kapillär‐ och venprovtagning Kapillärprovtagning
Venprovtagning

8BMX13/8KUBA2
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D
E
H

Färdighet och 
förmåga

Observera, utföra och dokumentera grundläggande 
biomedicinskt laborativt arbete samt förstå rimlighetsbedömning 
och kvalitetssäkring av analysresultat och diskutera felkällor

En ny analys ‐ referensintervall
Från prov till tolkning ‐ preanalys 
och validitet

Koncentrationsberäkning
Proteinanalys
Introduktion till ljusmikroskopi

Mikrobiologi: Lab.metodik, 
sterilteknik, odling & 
mikroskopi, del 1
Mikrobiologi: Lab.metodik, 
sterilteknik, odling & 
mikroskopi, del 2
Mikrobiologi: 
Antibiotikaresistens del 1.
Mikrobiologi: 
Antibiotikaresistens del 2.
Mikrobiologi: Okända prover 
del 1.
Mikrobiologi: Okända prover 
del 2.
Mikrobiologi: Okända prover 
del 3
Kreatininlab
Preparatstudier/Diff
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 1. 
ABO‐metodologi.
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 2. 
ABO‐gruppering
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 3. D‐
gruppering
Laboration: 

8BMX13/8KUBA2 Kvalitetssäkring/ 
statistik

B
D

Färdighet och 
förmåga

Beskriva och utföra grundläggande histologisk teknik samt i 
mikroskop kunna identifiera snitt av vävnader från olika 
organsystem 

Immunhistokemi
Histologi
Endokrinologi Immunoassay

Hematoxylin.
Histologi: olika vävnadstyper
Praktisk ljusmikroskopi

8BMX13/8KUBA2

B
D

Färdighet och 
förmåga

Använda metodbeskrivningar och analysera cellulär/organ 
funktion vid normala och vanliga patologiska tillstånd

Histologi
Olika vävnadstyper

Kreatininlab
SNP analys

8BMX13/8KUBA2

A Färdighet och 
förmåga

Identifiera och beskriva blodcellers utvecklingsstadier och 
morfologiska förändringar vid hematologiska sjukdomar

Antikoagulantiamonitorering
Erytrocytmembrandefekt + 
hemoglobuinopati
Myeloida neoplasier + lymfoida 
neoplasier
Plasmacellssjukdomar

Blodceller/morfologi/funktioner/p
oeser
Normal perifer vit blodbild
Röd blodbild, järnomsättning, 
anemier 1
Röd blodbild, järnomsättning, 
anemier 2
Myeloproliferativa sjukdomar
Lymfom
Akuta leukemier och MDS

Preparatstudier/Diff
Preparatstudier inom 
hematologi

8BMX13/8KUBA2

B
D

Färdighet och 
förmåga

Tillämpa immunologisk och immunokemisk laboratoriemetodik Myeloida neoplasier + lymfoida 
neoplasier
Plasmacellssjukdomar

Immunhistokemi
Flödescytometri
Endokrinologi Immunoassay

8BMX13/8KUBA2
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C
D

Färdighet och 
förmåga

Förbereda och utföra basala transfusionsmedicinska tekniker 
samt redogöra för kvalitetssäkringsmetoder och förordningar 
inom transfusionsmedicin

Blodgrupper och blodgruppssystem 
+ blodgruppering och 
förenlighetsprövning
Graviditetsimmunisering + 
blodgivning och blodkomponenter 
+ tog fel blodpåsar
Transplantationsimmunologi
Erytrocytmembrandefekt + 
hemoglobuinopati
Blodgrupper och blodgruppssystem 
+ blodgruppering och 
förenlighetsprövning

Transfusionsmedicin: blodgrupper 
och system
Trombocyter i 
transfusionsmedicin

Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 1. 
ABO‐metodologi.
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 2. 
ABO‐gruppering
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 3. D‐
gruppering
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 4. 
Antikroppsscreening
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 5. 
Förenlighetsprövning
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 6. 
Typning av eget blod
Laboration: 
Transfusionsmedicin, lab 7. 
HLA‐genotypning

8BMX13/8KUBA2

C
D

Färdighet och 
förmåga

Redogöra för vanligt förekommande laboratoriemetodik och 
mikrobiologisk diagnostik för att identifiera humanpatogena 
mikroorganismer i patientprov samt kunna utföra och avläsa 
grundläggande tester med sterilteknik

Pneumoni
Sårskada och sepsis
Meningit + Encefalit
Hepatit

Klinisk bakteriologi
Klinisk virologi

Mikrobiologi: Lab.metodik, 
sterilteknik, odling & 
mikroskopi, del 1
Mikrobiologi: 
Antibiotikaresistens del 1.
Mikrobiologi: Okända prover 
del 1.

8BMX13/8KUBA2

L
M

LM1 Värderingsförmåga 
och värderingssätt

Identifiera och beskriva etiska problem i förhållande till 
biomedicinska analytikers yrkesroll

Etik & lagar Patientnära analyser. 8BMX13/8KUBA2 Etik, bemötande, 
lika villkor och 
professionellt 
förhållningssätt

C
L

Värderingsförmåga 
och värderingssätt

Reflektera kring lagar som reglerar, och etiska frågeställningar 
kopplade till, hantering av human vävnad inom klinisk 
laboratorieverksamhet  

Graviditetsimmunisering + 
blodgivning och blodkomponenter 
+ tog fel blodpåsar

Lagar som reglerar hantering av 
human vävnad
Lagar och förordningar inom 
transfusionsmedicin

8BMX13/8KUBA2 Etik, bemötande, 
lika villkor och 
professionellt 
förhållningssätt

J Värderingsförmåga 
och värderingssätt

Demonstrera kritiskt förhållningssätt i valet av medicinska 
kunskapskällor

Medfakbiblioteket ‐ info och 
visning

8BMX13/8KUBA2 Vetenskapligt 
förhållningssätt
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Bilaga 3. Kvalitetsrapport BMA. Kurs-/Terminsansvariga & Examinatorer översikt

Termin/program Namn HT2009 VT2010 HT2010 VT2011 HT2011 VT2012 HT2012 VT2013 HT2013 VT2014 HT2014 VT2015 HT2015 VT2016 HT2016 VT2017 HT2017 VT2018 HT2018 VT2019 HT2019 VT2020 HT2020
Termin 1 Margaretha Lindroth x x x x x x x

Malin Lindqvist Appell x
Per Whiss x x x x
Said Havarinasab x x

Termin 2 Irene Rydberg x
Siv Nilsson x x x x
Per Whiss x x
Said Havarnisab/Ioannis Spyrou x x
Padraig Darcy x x x

Termin 3 Maria Lerm x x x x
Tony Forslund x x x x x x
Elena Vikström   x x x

Termin 4 Andreas Eriksson x x x x x x x
Åshild Olsen Faresjö x
Said Havarinasab x x

Termin 5 Simin Mohseni x x x x x
Said Havarnisab/Ioannis Spyrou x x
Gizeh Perez Tenorio x x x

Termin 6 Malin Lindqvist Appell x x x x
Dick Wågsäter x
Per Whiss x x x x
Eva Lindström x x x x

VFU kurser, BMA (3-åriga) Susanne Hilke (klinisk adjunkt)  x x x x
Karin Roberg x x
Karin Öberg (klinisk adjunkt) x x x x x x x x x x x x x

Övergripande ansv Kompl utb BMA (60 hp) Per Magnusson x x x
Susanne Hilke x x x x x
Karin Roberg x x x x x x x x x x x x x x

8BMX10 (01 + 02 tidigare) Dick Wågsäter x x x x x
samt 8KUBA2 Daniel Appelgren x

Andreas Eriksson x

KUB-kurs (8KUBA1) Dick Wågsäter x x
Said Havarinasab x
Andreas Eriksson x

VFU kurser, BMA Kompl Susanne Hilke x x x
Karin Roberg X X X X X X X X

BMA kompl Examensarbete Per Whiss x x
Andreas Eriksson X
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