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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Mall för kvalitetsrapport av enskild kurs1 

Basdata 
Kurskod/kursnamn: 8FA247/Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala 
systemet 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Nivå: Avancerad 
Område: MCA - Medicin 
Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa247/vt-2020 
Campusförlagd eller distans: Campusförlagd 
Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet:  

• Sjukgymnastexamen/ Fysioterapeutexamen om minst 180 hp inklusive
självständigt examensarbete om minst 15 hp (kandidatuppsats eller
motsvarande fördjupningsarbete). Läkarexamen med självständigt
examensarbete om minst 15 hp.

• Godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för
grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

• Den sökande ska dessutom ha godkänd kurs ”Teknik och metodik inom
medicinsk bildvetenskap” 7,5 hp (avancerad nivå) eller motsvarande.

• Dessutom minst motsvarande 5 års klinisk erfarenhet på heltid efter
yrkesexamen inom för området relevant verksamhet alternativt som lägst
påbörjad specialistutbildning som läkare inom ortopedi eller reumatologi.

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Workshop i bilddiagnostik 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 20 

Nyckeltal 
Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 
godkänt resultat. 

• Registrerade sedan 2019-01-21: 6
• Godkända tom 2020-05-14: 5

Måluppfyllelse/säkring av resultat 

1 Kurs som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen. 
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Bedömningsgrund:  
- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 
 
Analysera måluppfyllelsen och beskriv kortfattat hur resultaten säkras. Fokusera 
även på hur kopplingen mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 
tydliggörs för studenterna/kursdeltagare. Vilket/vilka nationella examensmål 
svarar kursen mot? Finns det nationella krav för uppdragskurser? 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas eller styrkor som 
kan utvecklas ytterligare.  
 
Lärare på kursen har blandad professionsbakgrund från radiologi, ortopedi och 
fysioterapi, och med olika specialistområden kopplat till medicinsk bildvetenskap 
mot ultraljud, röntgen, MR, CT osv.  
Kursens lärandemål finns förutom i kursplan även i studiehandledning. I SHL 
redovisas de olika lärandeaktiviteterna i kursen, de examinerande momenten, samt 
bedömningsgrunder kopplat till lärandemål i hög grad. Kursplan och lärandemål 
tas även upp i samband med kursintroduktionen. Lärandemål examineras genom 
fyra olika examinationer i kursen; a) skriftlig individuell uppgift och 
gruppdiskussion: lagar och regelverk vid bilddiagnostik för det muskuloskeletala 
systemet, b) skriftlig gruppuppgift och diskussion: bilddiagnostik vid olika 
patientfall, c) praktisk färdighetstentamen, och d) skriftligt individuellt 
fördjupningsarbete och seminarium. Detta upplägg säkerställer examination av 
lärandemål avseende kunskap och förståelse, värderingsförmåga och 
förhållningssätt, samt färdighet och förmåga.  
 
Utveckling: Som utvecklingsområde kan man i kurshandledning redovisa de olika 
lärandeaktiviteterna i kursen, de examinerande momenten, samt 
bedömningsgrunder kopplat till lärandemål. I tillägg till detta tar kursansvarig fram 
ett raster över kursens samtliga lärandemoment och hur dessa kopplar till 
lärandemål och examinationsmoment, vilket kan läggas som ett dokument på 
kursens hemsida (LISAM) och även tas upp i samband med kursintroduktion.  

 
Utformning och genomförande  
Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 
att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 
examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 
studietid. 
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Redogör kortfattat för på vilket sätt man arbetar inom kursen för att studenterna/ 
kursdeltagarna ska ta en aktiv roll i lärprocessen samt hur det återspeglas vid 
examinationen. Använd gärna något exempel.  
Redogör även för genomströmningen på ett sätt som känns adekvat för kurstypen.  

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Kursen vänder sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter med längre erfarenhet 
inom primärvård eller specialistvård. Kursens innehåll är bilddiagnostiska metoder 
av relevans för det muskuloskelettala systemet. Stor vikt läggs på att studenten 
självständigt ska kunna utföra och tolka fynd från medicinsk ultraljudsdiagnostisk 
metod, skriva remiss för slätröntgen, datortomografi och magnetkamera samt tolka 
och till patient förmedla remissvar från sådan undersökning.  
Hela kursens upplägg följer problembaserat lärande som präglas av studentaktivt 
lärande. Flera av kursens lärandeaktiviteter är interaktiva, praktiska och 
resonerande, så som praktisk färdighet, diskussionsseminarier, och workshops där 
studenterna förväntas ta en aktiv roll och egenansvar för sitt lärande. De 
examinerande momenten avser säkerställa att studenterna tillägnat sig en 
problemlösningsförmåga både avseende praktisk tillämpning (genom tentamen a, 
b, c, gruppfördjupning med diskussion och praktisk tentamen) och teoretiskt 
fördjupande (tentamen d, fördjupningsrapport och seminarium med vetenskaplig 
förankring och diskussion). 
Då kursdeltagare som nämnts oftast är kliniskt verksamma fysioterapeuter ställs 
krav på att kursens schema och lärandeaktiviteter kan anpassas till detta rent 
logistiskt. Kursen går på kvartsfart vilket underlättar kombination med kliniskt 
arbete, och vilket även ger tid för deltagare att under kursens gång omsätta kunskap 
och färdigheter från kursen i sin kliniska vardag som en viktig del i det självstyrda 
lärandet. 
 
Utveckling: 
Kursen har endast givits en gång, VT2019, då 5 av 6 studenter examinerades. 
Kursen har haft för få antal behöriga sökande och därför pågår för närvarande en 
komplett översyn av kursupplägg och antagningskrav för kursen. För närvarande är 
det ett behörighetskrav att studenterna ska ha läst kursen ”Teknik och metodik 
inom medicinsk bildvetenskap 7.5 hp avancerad nivå”. Detta har skapat en flaskhals 
avseende antagning till vår kurs. En del av innehållet i förkunskapskursen har 
upplevts mindre relevant för fysioterapeuter som vill läsa vår kurs.  
 
Åtgärder: 
Kursupplägg och kursplan revideras under VT2020/HT2020. Förkunskapskrav för 
kursen justeras för att öka intag till kursen. 
- En del av innehållet i kursen ”Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap” 
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kommer att inlemmas i vår kurs, varför det ej kommer att vara ett förkunskapskrav 
att ha gått den kursen innan. Omarbetning sker i samråd med kursansvariga för 
aktuell kurs från radiologiska vetenskaper. 
- Arbetslivserfarenhet justeras från 5 år till 3 år. 
 
Utveckling: Vid omarbetning av kursen planeras en stor del av kursens 
lärandeaktiviteter göras om till digital form. Detta för att anpassa efter 
kursdeltagare som ofta reser till campus. Det gör även kursen mer tillgänglig för 
deltagare som jobbar kliniskt då de kan ta kursmoment, t ex föreläsningar, på tider 
som passar dem. Digitaliseringen ger också möjlighet för kursdeltagare att 
interagera på webben i kursrum som de skapar själva för kursen, vilket även kan 
vara värdefullt för att skapa nätverk av kollegor efter kursen.  
 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
Bedömningsgrund:  

- Kursen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund.  
 

Redogör kortfattat för hur man inom kursen arbetar för att studenterna ska tillägna 
sig ett vetenskapligt alternativt konstnärligt förhållningssätt.  Använd gärna något 
exempel. 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
De flesta av kursens lärare är disputerade och många är forskare inom aktuellt 
område och anknyter till egen forskning och aktuell vetenskap i de olika 
lärandeaktiviteterna. Flera av kursens lärandemoment innefattar att studenterna 
gör litteraturfördjupningar som förberedelse till föreläsningar och seminarier. 
Examinerande moment, t ex skriftlig fördjupningsrapport, ställer också krav på 
vetenskaplig fördjupning, diskussion och teorianknytning. 
 

 
Lärarkompetens  
Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 
kursens innehåll och genomförande. 

 
Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen samt kommentera 
kortfattat den sammantagna kompetens som lärarna har i förhållande till kursen 
avseende:   

o vetenskaplig/konstnärlig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 
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Merparten av lärarkapaciteten bör hämtas från LiU medan specifik expert-
kompetens kan behöva lånas in från annat lärosäte eller verksamhet för att kunna 
genomföra kursen.  
Beskriv hur lärargruppen är sammansatt i den aktuella kursen. 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
 
Lärare på kursen har blandad professionsbakgrund från radiologi, ortopedi och 
fysioterapi, och med olika specialistområden kopplat till medicinsk bildvetenskap 
mot ultraljud, röntgen, MR, CT osv. De flesta av kursens lärare är disputerade (2 
professor, 1 docent, 3 Med Dr) och många är forskare inom aktuellt område och 
anknyter till egen forskning och aktuell vetenskap i de olika lärandeaktiviteterna. 
Föreläsare har även gedigen klinisk erfarenhet av medicinsk bilddiagnostik från 
olika patientgrupper och patologiska tillstånd, vilket ger en bredd i diskussion kring 
olika tillämpningsområden. 
Sex av kursens nio lärare har anställning/adjungering vid LiU, övriga tre inom 
Region Östergötland eller privatpraktik i Östergötland med mångårig erfarenhet av 
undervisning på LiU. 
 
Utveckling: Kursupplägg ses över och delar av kursen ”Teknik och metodik inom 
medicinsk bildvetenskap” kommer att inlemmas i vår kurs. Omarbetning sker i 
samråd med kursansvariga för aktuell kurs från radiologiska vetenskaper. I och med 
detta kommer fler lärarandemoment/lärare att tas in från radiologiska vetenskaper, 
eventuellt behöver andra delar av kursinnehåll/lärare minskas för att kunna 
inlemma dessa nya delar. Detta anpassas utifrån kursomfattning och ekonomi. 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  
 

Redogör kortfattat för hur kursinnehållet kan nyttiggöras. Använd gärna något 
exempel. 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för kursen information som är 
relevant för kursens användbarhet ur ett bildningsperspektiv eller som 
förberedelse för arbetslivet?  

- På vilka/vilket sätt bidrar kursen till att säkerställa ett bildnings-
perspektiv alternativt att studenterna förbereds för arbetslivet?  

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
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Bilddiagnostiken utvecklas hela tiden. Lärare på kursen har blandad 
professionsbakgrund (se tidigare punkt) vilket säkerställer en bredd i perspektiv 
som framförs i kursen. Flera av föreläsarna är även kliniskt verksamma med 
praktisk tillämpning av kunskap som förmedlas på kursen, där även läraktiviteter 
och examinationer innefattar praktisk färdighet. De flesta kursdeltagare är kliniskt 
verksamma fysioterapeuter (med mångårig klinisk erfarenhet som behörighetskrav) 
som under kursens gång har möjlighet att omsätta kunskap och färdigheter från 
kursen i sin kliniska vardag. Kursdeltagarna kommer från olika regioner i Sverige 
vilket bidrar till spridning av nya kunskaper. I början av kursen görs en inventering 
av inom vilka områden kursdeltagarna planerar eller kommer att använda sina nya 
kunskaper. Vissa deltagare har också nämnt att kursen kan öppna upp för att de kan 
få nya eller ändrade arbetsuppgifter. De flesta deltagare hade ett nära samarbete 
med olika läkare (ortopedi, primärvård). Medicinskt ultraljud som stöd i diagnostik 
är ett växande område för fysioterapeuter. Med fysioterapeuters 
specialistkompetens inom det muskuloskeletala området ses även ett ökat behov att 
på delegation skriva remiss för slätröntgen, datortomografi och magnetkamera för 
att avlasta inom exv ortopedin. En ökad kompetens att utföra och tolka fynd från 
ultraljudsdiagnostik, och att skriva remiss samt tolka och till patient förmedla 
remissvar från bilddiagnostisk undersökning är en viktig bas för specialistutbildade 
fysioterapeuter. 
 

 
Studentperspektiv 
Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 
att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 
Redogör kortfattat för hur man inom kursen arbetar med kursvärderingar och 
annan form av kursutveckling baserat på studenternas åsikter.  
 
Sammanställ resultat av kursvärderingarna för de senaste fem kursomgångarna 
(om tillämpligt).  
 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Kursen har genomförts endast vid ett tillfälle 2019 med 5 examinerade studenter. 
Efterföljande kursomgång ställdes in pga för få antal behöriga sökande. Utifrån 
detta begränsade urval kan ej sammanställning av kursvärdering göras. 
 
För närvarande sker en översyn och anpassning av kursen för att möjliggöra att 
studenter kan söka kursen direkt utan att läsa den tidigare obligatoriska 
förkunskapskursen ”Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap”. Detta sker 

HMV 2020-5.83



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

 2020-06-12 
DNR LIU-2020-00373 

7(7) 
 
 

 
 
 
 
 
 

för att undvika den flaskhals som upplägget har skapat med antagning till vår kurs. 
Omarbetning av kursen sker i dialog med ansvariga för kursen i radiologi.  
 

 
Jämställdhetsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 
och genomförande.  
 

Redogör kortfattat för hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i innehåll, 
utformning och genomförande av kursen. Använd gärna något exempel. 
 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Kursen har inkluderat både kvinnliga och manliga studenter. Föreläsare på kursen 
är jämnt könsfördelade, kvinnor (n=3) och män (n=4). De scenarion på patienter 
som använts i kursen innehåller både behandling av män och kvinnor. 
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Bedömning och handlingsplan för 8FA247/Medicinsk bildvetenskap för det 
muskuloskeletala systemet 

Bedömning från dialogen med fakultetsledningen: Infoga matris med kommentarer 
 

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?  

Omarbetning av 
kursupplägg och 
justering av 
förkunskapskrav 

Kursupplägg omarbetas och kursplan 
revideras under VT20/HT20. 
 

Kursplan klar oktober 
2020 (kursen kommer att 
ges nästa gång VT22) 

Kursansvarig Paul Enthoven, med 
stöd av Kajsa Johansson, Eva Lund 
och Nils Dahlström 

Ökad digitalisering av 
kursen 

Kursupplägg omarbetas och kursplan 
revideras under VT20/HT20. 

Kursupplägg klart HT21 
inför kursstart VT22 

Kursansvarig Paul Enthoven, med 
stöd av Kajsa Johansson, Eva Lund 
och Nils Dahlström 
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Tydliggöra röd tråd 
mellan kursmål, 
lärandeaktiviteter och 
examination 
 

I studiehandledning redovisa 
lärandeaktiviteterna, examinerande 
moment, samt bedömningsgrunder 
kopplat till lärandemål. I tillägg ta fram 
ett raster över kursens lärandemoment 
och hur dessa kopplar till lärandemål 
och examinationsmoment, vilket läggs 
som ett dokument på kursens hemsida 
(LISAM) och även tas upp i samband 
med kursintroduktion.  

HT21 inför kursstart VT22 Kursansvarig Paul Enthoven 

 
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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Huvudområde
Medicin

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Särskild information
Studenten behöver utanför lektionstid kunna öva på att identifiera led- och
muskelstrukturer med hjälp av ultraljudsutrustning samt med hjälp av sådan utrustning
kunna utföra uppgifter inför seminarier och praktiska demonstrationer. Tillgång till
ultraljudsutrustning är därför en förutsättning för att kunna slutföra kursen med betyget
godkänd. Möjlighet att auskultera på bilddiagnostisk avdelning eller följa person som har
befogenhet att skriva och tolka remisser avseende bilddiagnostiska metoder är en fördel. 

Förkunskapskrav
Sjukgymnastexamen/ Fysioterapeutexamen om minst 180 hp inklusive självständigt
examensarbete om minst 15 hp (kandidatuppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
Läkarexamen med självständigt examensarbete om minst 15 hp. Därutöver krävs
godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande
behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A. Den sökande ska
dessutom ha godkänd kurs ”Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap” 7,5 hp
(avancerad nivå)  eller motsvarande. Dessutom minst motsvarande 5 års klinisk erfarenhet
på heltid efter yrkesexamen inom för området relevant verksamhet alternativt som lägst
påbörjad specialistutbildning som läkare inom ortopedi eller reumatologi.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Förklara begränsningar, felkällor och säkerhet vid användande av medicinskt ultraljud,
slätröntgen, CT och   MR för det muskuloskeletala systemet,
- förklara val av bilddiagnostisk metod utifrån aktuell frågeställning,

LINKÖPINGS UNIVERSITET
MED C NSKA FAKUL E EN

MED C NSK B LDVE ENSKAP FÖR DE  MUSKULOSKELE ALA
SYS EME
BESLU AD
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- beskriva ultraljudsundersökning med dopplerteknik och elastografi
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Välja adekvat bilddiagnostisk metod utifrån aktuell klinisk frågeställning och med hänsyn
till kostnad och     säkerhet,
- identifiera muskuloskeletala strukturer på ultraljud (B-mode), slätröntgen, datortomografi
och MR samt         kunna upptäcka patologiska fynd.
- självständigt kunna utföra samt ange hur fynd av ultraljudsundersökning (i B-mode) på
det                      muskuloskeletala systemet tolkas,
- skriva remiss för slätröntgen, datortomografi och magnetkamera samt tolka och
förmedla remissvaret på     sådan undersökning till patient

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Värdera och jämföra möjligheter, fördelar och nackdelar med olika bilddiagnostiska
metoder med        tillämpning på det muskuloskeletala systemet,
- bedöma när patient bör skickas till behörig läkare för vidare bedömning.

Kursinnehåll
Kursens innehåll är bilddiagnostiska metoder av relevans för det muskuloskelettala
systemet (muskler och leder). Stor vikt läggs på att studenten självständigt ska kunna
utföra och tolka fynd från medicinsk ultraljudsdiagnostisk metod, skriva remiss för
slätröntgen, datortomografi och magnetkamera samt tolka och till patient förmedla
remissvar från sådan undersökning.
- Begränsningar, felkällor och fördelar vid användande av olika bilddiagnostiska metoder
- Patientsäkerhet
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Tillämpad anatomi
- Ultraljud (B-mode) för diagnostik
 -Slätröntgen, datortomografi och magnetkamera för diagnostik
- Remissförfarande

Undervisnings- och arbetsformer
Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet
grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt
och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar
studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog
med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i
grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till
medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i
detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och
praktiska moment som varvas under kursen.

Arbetsformer i denna kurs är seminarier, färdighetsträning, praktiska och teoretiska
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studieuppgifter och föreläsningar.

Examination
Kursen examineras med individuella praktiska demonstrationer samt med ett individuellt
skriftligt fördjupningsarbete med efterföljande muntligt seminarium.  Därutöver krävs
aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. De obligatoriska
momenten är färdighetsträning samt seminarier.

Resurskrävande examinationer är begränsade till fem gånger. Resurskrävande
examinationer ingår i aktuell kurs i form av praktiska demonstrationer. Övriga
examinationer kan genomföras obegränsat antal gånger.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället,
härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller
utrustning finns att tillgå.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter
begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl
talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala
Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur
Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid
institutionen för Medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av
kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till
studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på
grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.
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Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt
examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två
terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första 

Institution
Institutionen för hälsa, medicin och vård
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Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå 

Tabellen avser följande utbildning: 8FA247/Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet. Samtliga lärare på kursen är listade.

Förteckning över lärare som medverkat i utbildningen de senaste två terminerna. Tabellen syftar till att visa den huvudsakliga lärarkompetensen och lärarkapaciteten. 
Samtliga lärare behöver således inte redovisas, men redogör för avgränsningen.  Markera examinatorerna.
Namn Anställning* Akademisk grad Institution Kompetensområde med relevans för utbildningen Eventuell professionskompetens Omfattning (del av heltid)**

Privatpraktiker MSc Praktisk undervisning medicinskt ultraljud. Tentator praktisk tentamen medicinskt ultraljud Leg fysioterapeut
RÖ Specialistläk Medicinsk bildvetenskap, radiologi Överläkare radiologi
RÖ/LiU Professor adj BKV Medicinsk bildvetenskap – nacke/rygg. Tentator gruppuppgift Överläkare ortopedi
RÖ/LiU Professor adj BKV Medicinsk bildvetenskap – övre extremitet Överläkare ortopedi
RÖ/LiU Docent adj BKV Medicinsk bildvetenskap – nedre extremitet. Tentator gruppuppgift Överläkare ortopedi

nRÖ/LiU Med Dr BKV Medicinsk bildvetenskap – övre extremitet. Praktisk undervisning medicinskt ultraljud. Leg läkare ortoped
RÖ Medicinsk bildvetenskap – barn Leg läkare barnortoped

LiU/Region Sörmland Med Dr HMV
Ultraljud i klinisk forskning. Förbättra diagnostik och mäta effekt av träning efter 
whiplashskada Leg fysioterapeut

LiU Med Dr HMV
Kursansvarig. Ansvarig pedagogisk utveckling av kursen. Tentator  
examinationsseminarium Leg fysioterapeut

LiU Professor adj HMV Examinator Leg fysioterapeut

** Fakulteten avgör om kolumnen ska redovisas.

* Professor, adjungerad professor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, universitetslektor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, gästlektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt, adjungerad
universitetsadjunkt, gästadjunkt, timlärare.
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