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BASFAKTA* 
 
Program: Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp 
Huvudområden: arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk 
pedagogik, omvårdnadsvetenskap 
 
Examen:   

• Medicine masterexamen inom arbetsterapi 
• Medicine masterexamen inom folkhälsovetenskap 
• Medicine masterexamen inom fysioterapi 
• Medicine masterexamen inom logopedi 
• Masterexamen inom medicinsk pedagogik 
• Medicine masterexamen inom omvårdnadsvetenskap 

 
I kvalitetsrapporten analyseras programmet i sin helhet, specifik analys för respektive 
huvudområde med tillhörande examina redovisas i bilaga 1-6. 
 
Länk till utbildningsplanen: https://liu.se/studieinfo/program/mmin2/5101 
 
 
Antal nybörjarplatser per år:  
Antagning sker en gång per år, vid hösttermin, totalt har programmet 20 nybörjarplatser, 
from ht 20 görs ett överintag på 26 studenter dvs 46 studenter antas till programmet varje 
höst. 
 
 
Sammanfattande beskrivning av programmet, huvudområden och 
inriktningar: 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap är ett tvåårigt program som ges på avancerad 
nivå inom huvudområdena: arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, 
medicinsk pedagogik och omvårdnadsvetenskap. I sin nuvarande form och inriktning har 
programmet funnits sedan 2019, även om dess historik sträcker sig tillbaka till 20081. 
Programmet syftar till att studenten ska fördjupa sin professionella kunskap inom något av 
huvudområdena och stärka sin interprofessionella kompetens. Studenter på programmet 

 
 
 
1 Sjögren, Kullberg, Kristenson (2017) Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en 
inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings 
universitet. Socialmedicinsk tidskrift. 2017 (3): 344-352. 
 

* Gråmarkerad text är från LiU-mallen för kvalitetsrapporten 
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kan som arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped eller sjuksköterska fördjupa 
ämneskunskapen inom det egna professionsområdet eller alternativt läsa något av 
huvudområdena folkhälsovetenskap eller medicinsk pedagogik.  
 
Inom samtliga huvudområden har studenterna möjlighet att välja en av programmets två 
inriktningar; E-hälsa eller Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens. Programmet 
leder till en masterexamen inom respektive huvudområde med vald inriktning och 
studierna är förberedande för forskarutbildning. För en masterexamen fordras totalt 120 
hp, varav 60 hp är generella (interprofessionella) och 60 hp är ämnesspecifika inom valt 
huvudområde (arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk 
pedagogik, omvårdnadsvetenskap). Programmets kurser ges på halvfart och majoriteten av 
kurserna omfattar 7,5 hp. 
 
Programmet erbjuder flexibilitet och ger möjlighet till en individuell profil. Två års 
heltidsstudier (120 hp) leder fram till en masterexamen, men studenterna kan avgå med 
magisterexamen (60 hp) efter ett års studier. Individuell anpassning med lägre studietakt 
än heltid är möjlig, och cirka hälften av studenterna läser programmet på halvfart. Varje 
student får en mentor, en lärare med ämnesspecifik kompetens inom respektive 
huvudområde, som följer studenten med mentorsamtal varje termin. Studenterna 
diskuterar sin individuella studieplan med val av kurser och studieupplägg med sin mentor. 
Mentorn, som har god kunskap om programmet och dess kurser, vägleder studenterna 
utifrån dennes individuella behov och önskemål, vilka ofta är relaterat till studentens 
professionella verksamhetsanknytning. 
  
Inom programmet används en studentcentrerad och problembaserad pedagogik. 
Studenterna läser interprofessionellt, dvs lär tillsammans med, om och av varandra utifrån 
sina professionella perspektiv, samtidigt som de fördjupar sin ämneskunskap, vilket skapar 
en dynamisk lärmiljö. Studenterna möter olika synsätt, tränar kritiskt tänkande och kan 
ställa sin egen professionella kunskap i relation till övergripande frågor som t. ex. 
vetenskapligt förhållningssätt, verksamhetsutveckling och kvalitet inom hälso- och 
sjukvård. Studenterna förbereds på detta sätt för de övergripande utmaningar framtidens 
hälso- och sjukvård står inför och för en flexibel arbetsmarknad. De blir rustade att möta 
mångfasetterade vårdbehov, en snabb teknikutveckling, men även frågor relaterade till 
hållbar utveckling och jämställdhet. En väletablerad samverkan mellan Masterprogrammet 
i medicinsk vetenskap och Tekniska fakulteten vid LiU möjliggör samläsning av kurser 
inom e-hälsa, vilket medfört en bred tvärvetenskaplig kompetens och fördjupning av 
kurserna inom ett kunskapsområde som utvecklas i hög takt.  
 
Många av studenterna söker sig till programstudier för att fort- och vidareutbilda sig efter 
några år i arbetslivet, vilket gör att programmet i stor utsträckning fyller ett behov av och 
möjliggör det livslånga lärandet. Genom att förvärva både fördjupade och breddade 
kunskaper på avancerad nivå kan studenterna självständigt sätta sina erfarenheter i ett 
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större sammanhang, vilket är värdefullt inom t ex ledarskap, forskning och utveckling.  
Programmet har annonserats som ett campusförlagt program ht19 och ht20. Flera av 
programmets kurser har dock redan innan restriktionerna pga. pandemin genomförts 
delvis på distans i form av ”blended learning”. För att ytterligare möjliggöra livslångt 
lärande för fler studenter än de som är bosatta nära studieorten ges Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap som ett distansprogram from ht21. Det har medfört att fler personer 
än tidigare har sökt till programmet för att genomföra sina masterstudier vid LiU och att 
antalet studenter på programmet kommer att öka. 

 
 

 
Nyckeltal  
 
Söksiffror: 
• Antal förstahandssökande   

Antalet förstahandssökande till programmet ökade med 53% mellan ht19 och ht20 och 
med 100% mellan ht20 och ht21, se tabell 1. Inför ansökan till hösten 2020 arbetade 
programansvarig aktivt med marknadsföring av programmet tillsammans med 
mentorer för de olika huvudområdena, bland annat med att göra förtydliganden om vem 
programmet riktar sig till på hemsidan via text och inspelade filmer samt i 
programbroschyr. Andelen förstahandssökande kvinnor var  87% både ht19 och ht20 
och 86% för ht21. För ht19 och ht20 var flest sökande mellan 25-34 år. Att andelen 
sökande i den äldsta åldersgruppen ökade från 33% till 57% mellan ht20 och ht21 har 
troligtvis sin förklaring i att programmet för första gången annonserades som ett 
distansprogram ht21 och att distansstudier medför att studenterna inte behöver flytta 
eller resa till studieorten. 
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Tabell 1 Sökande till Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, ht19 - ht21  
 Förstahandssökande 

(totalt antal sökande) 
Kvinnor * Män* Ålder * 

<= 24 
Ålder * 
25-34   

Ålder * 
>= 35 

Ht19 30 (62) 26 (49) 4 (13) 5 (11) 15 (33) 10 (18) 
Ht20 46 (78) 39 (66) 6 (12) 7 (9) 23 (40) 15 (29) 
Ht21 92 (158) 80 (132) 12 (23) 4 (7) 36 (67) 51 (81) 

* Förstahandssökande (totalt antal sökande), uppgift för kön och ålder saknas för sökande utan 
svenskt personnummer, vilket gällde 1 sökande ht20 och 3 sökande ht21, uppgifter är hämtade 
från antagning.se samt NyA-Webben 
 

 
• Programstudenter uppdelat i åldersgrupper    

Närmare hälften av programmets studenter är 35 år eller äldre vid programstart, en 
femtedel är 24 år eller yngre. Andelen män på programmet har hitintills varit få, se tabell 
2. 
 
Tabell 2 Ålder för studenter vid programstart 

 Antal program-
studenter  
(antal män) 

Medelålder 
(median) 

Spridning Ålder  
<= 24 

Ålder  
25-34   

Ålder  
>= 35 

Ht19 7 (1) 32 (29) 23-51 2 
(29%) 

3 
(43%) 

2 
(29%) 

Ht20 27 (0) 35 (36) 23-56 5 
(19%) 

8 
(30%) 

14 
(52%) 

Totalt    21% 32% 47% 
 
 
 
Genomströmning:  
• Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 

Andelen studenter som läste programmet på halvfart var 43% av dem som startade ht19 
och 63% av dem som började ht20. Andelen som planerade avgå i förtid dvs med en 
magisterexamen var 43% av dem som startade ht19, vilket minskade till 33% för de 
studenter som startade ht20. Den genomsnittliga poängproduktionen per termin och 
student framgår i tabell 3.  
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Tabell 3 Antal programstudenter, antal helfarts-/halvfartsstudenter och antal master-
/magisterstudenter samt genomsnittlig poängproduktion ht19-ht20 

 Antal 
program- 
studenter 
 

Antal master-
studenter som 
läser på helfart 
(magister*) 

Genomsnittlig 
poängproduktion 
per termin vid 
helfart  

Antal master-
studenter som 
läser på 
halvfart 
(magister*) 

Genomsnittlig 
poängproduktion 
per termin vid 
halvfart 

Ht19 7 4 (1) 27,5 hp** 3 (2) 12 hp** 
Ht20 27 10 (2) 30 hp*** 17 (7) 15 hp*** 

* Antal studenter som läser programmet med planerad avgång med magisterexamen 
** Beräknat på tre terminer (ht19, vt20, ht20) 
*** Beräknat på en termin (ht20) 
 
 
• Tid till examen (Data redovisas uppdelat på män och kvinnor). 

Programmet startade hösten 2019, därmed har ingen student ännu kunnat ta examen 
från programmet. Tid till examen är ett nyckeltal som programmet behöver bevaka 
framöver. Flera aspekter behöver tas med i analysen av tid till examen, dels att 
majoriteten av studenterna väljer att läsa programmet på halvfart och att ca en tredjedel 
avgår med magisterexamen. När studenter söker till programmet framgår på 
antagning.se att programmet enbart ges för helfartsstudier och för masterexamen. 
Förutsättningar för och möjlighet att via antagning.se annonsera programmet med sin 
flexibilitet gällande studiefart behöver undersökas inför kommande 
ansökningsperioder.  
 
 
Resultat och analys av data från kursutvärderingssystemet samt från 
studentundersökningen kommenteras.  
Sammanställning och analys utifrån Evaliuate kursvärdering redovisat för programmets 
obligatoriska- och inriktningskurser uppdelade terminsvis för ht19, vt20, ht20 framgår 
i tabell 4. Som framgår i tabellen, varierar den genomsnittliga svarsfrekvensen per 
termin mellan 54-66%  och det genomsnittliga helhetsbetyget per termin mellan 3,8 och 
4,1. Kurserna får generellt mycket bra betyg av studenterna såväl vad gäller kursens 
helhetsbetyg som betyget för hur väl kursens innehåll, genomförande och examination 
överensstämmer med kursplan. Variationen i betyg mellan kurserna är också ganska 
liten, ingen kurs har fått lägre kursbetyg än 3,4 under de tre ingående terminerna. En 
svårighet att värdera Evaliuateresultatet utifrån hur studenter på programmet värderar 
kurserna är att majoriteten av kurserna samläses och samvärderas i Evaliuate med 
studenter som läser kurserna som fristående kurs. För att framgent få en tydligare bild 
av hur kurserna i programmet värderas av programstudenter kommer kursvärderingar 
via Evaliuate separeras för programstudenter respektive studenter som läser kurserna 
som fristående kurs.  
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Tabell 4 Genomsnittliga resultat för Evaliuate kursvärderingar, redovisat för 
programmets obligatoriska- och inriktningskurser genomförda ht19, vt20, ht20. 

 Svarsfrekvens  
(spridning %) 
 

Samlat kursbetyg*  
(spridning) 

Betyg* för hur väl kursens innehåll, 
genomförande och examination 
överensstämmer med kursplan 

Ht19 63% (43-100) 4,3 (3,6-4,8) 4,4 (3,6-4,8) 
Vt20 54% (40-75) 4,4 (4,0-5,0) 4,8 (4,3-5,0) 
Ht20 66% (20-100) 4,3 (3,4-5,0) 4,6 (3,9-5,0) 

* Betyg fem är högsta betyget 

 

Måluppfyllelse2  

Bedömningsgrund:  
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  

 
• Programmets utformning, struktur och innehåll 
För masterexamen i något av programmets huvudområden fordras totalt 120 hp, varav 
minst 60 hp ska var ämnesspecifika på avancerad nivå inom huvudområdet 
(arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, 
omvårdnadsvetenskap) och upp till 60 hp är generella (interprofessionella). Generella 
kurser läses interprofessionellt inom programmet och omfattar 37,5 hp obligatoriska 
kurser på avancerad nivå och 22,5 hp valbara kurser. Inom samtliga huvudområden 
väljer studenterna en av programmets två inriktningar: e-hälsa eller Hälsa, kvalitet och 
interprofessionell kompetens. Majoriteten av programmets kurser omfattar 7,5 hp och 
ges på halvfart, dvs under 10 kalenderveckor.  I tabell 5 framgår kursupplägget vid 
helfartsstudier för inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens och i 
tabell 6 motsvarande upplägg för inriktningen e-hälsa. Förtydligande kring kurser och 
måluppfyllelse för respektive huvudområde och examen framgår i bilaga 1 - 6. 
Kursansvariga och examinatorer för kurserna framgår i lärartabellen, bilaga 7. 
  

 
 
 
2 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas avseende aspekten 
måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar måluppfyllelsen för kandidat, magister 
respektive master men rapporten i övrigt kan utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 
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Tabell 5 Översikt programkurser för inriktning Hälsa, kvalitet, interprofessionell kompetens (HKI) 
 Terminsvecka 1-10*  

 
Terminsvecka 11-20* 

 

Termin 1 
Ht 

Generell kurs: Hälsa, kvalitet och 
interprofessionellt lärande 

Generell kurs: Vetenskaplig 
forskningsmetodik inom medicin I 

Ämnesspecifik kurs i huvudområdet Ämnesspecifik kurs i huvudområdet 
Termin 2 

Vt 
Ämnesspecifik kurs: Självständigt arbete (examensarbete) i huvudområdet, master del 1, 
1-15 hp  
**Generell inriktningskurs: Hälsofrämjande 
förhållningssätt och hälsofrämjande miljö 

**Generell inriktningskurs: Hälsa, 
livskvalitet och funktionsförmåga som 
utfallsmått 

Termin 3 
Ht 

Ämnesspecifik kurs i huvudområdet Ämnesspecifik kurs i huvudområdet 
**Generell inriktningskurs:  
Implementering inom hälso- och sjukvård 
eller Arbete, hälsa och välfärdssystem  

Generell kurs:  
Vetenskaplig forskningsmetodik inom 
medicin II 

Termin 4 
Vt 

Forts. ämnesspecifik kurs: Självständigt arbete (examensarbete) i huvudområdet, master 
del 2, 16-30 hp 
Ämnesspecifik kurs i huvudområdet Generell kurs: Förbättringsarbete 

* Kurserna omfattar 7,5 hp om inget annat uppges 
** Två av inriktningskurserna, valfritt vilka, är obligatoriska för inriktning HKI 
 
Tabell 6 Översikt programkurser för inriktning e-hälsa 

 Terminsvecka 1-10*  Terminsvecka 11-20* 
Termin 1 

Ht 
Generell kurs: Hälsa, kvalitet och 
interprofessionellt lärande 

Generell kurs: Vetenskaplig 
forskningsmetodik inom medicin I 

Ämnesspecifik kurs i huvudområdet ** Generell inriktningskurs: E-hälsa 
visioner och verktyg 

Termin 2 
Vt 

Ämnesspecifik kurs: Självständigt arbete (examensarbete) i huvudområdet, master del 1, 
1-15 hp 
Ämnesspecifik kurs i huvudområdet ** Generell inriktningskurs: E-hälsa 

digitala verktyg för att främja hälsa och 
förebygga sjukdom 

Termin 3 
Ht 

Generell inriktningskurs: Projekt i e-hälsa, 15 hp 
Ämnesspecifik kurs i huvudområdet Generell kurs: Vetenskaplig 

forskningsmetodik inom medicin II 
Termin 4 

Vt 
Forts. ämnesspecifik kurs: Självständigt arbete (examensarbete) i huvudområdet, master 
del 2, 16-30 hp 
Ämnesspecifik kurs i huvudområdet Generell kurs: Förbättringsarbete 

* Kurserna omfattar 7,5 hp om inget annat uppges 
** Inriktningskurser som är obligatoriska för inriktning e-hälsa 
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Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande).  

- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

 
I	 målmatrisen (bilaga 8) har de programkurser som återfinns i utbildningsplanen 
analyserats, dvs obligatoriska generella (interprofessionella) kurser, generella 
(interprofessionella) inriktningskurser samt obligatoriska kurser inom varje 
huvudområde. Totalt omfattar målmatrisen 23 programkurser, varav 16 av kurserna även 
ges som fristående kurser parallellt med programkurserna. Totalt omfattar målmatrisen 
118 lärandemål, bilaga 8. Specifik särredovisning av måluppfyllelse för respektive examen 
inom huvudområdena (arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk 
pedagogik, omvårdnadsvetenskap) med tillhörande obligatorisk ämnesspecifik kurs samt 
valbara ämnesspecifika kurser redovisas i bilaga 1– 6. 
 
Att de nationella examensmålen uppfylls har säkerställts via målmatrisen där 
programansvarig och biträdande programansvarig med utgångspunkt i kursplaner och i 
dialog med mentorer, ämnesföreträdare och kursansvariga lärare analyserat i vilken 
utsträckning lärandemålen uppfylls. Av den ifyllda matrisen framgår att samtliga 
nationella examensmål uppfylls på ett fullgott sätt. Nedan beskrivs och exemplifieras hur 
varje nationellt examensmål säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. I beskrivningen nedan som utgår från målmatrisen lyfts även några exempel 
från valbara ämnesspecifika kurser. 
 
1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade 
kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete 
Målet kan i princip relateras till alla programmets kurser där de obligatoriska kurserna 
inom respektive huvudområde utgör basen för fördjupade kunskaper inom det specifika 
huvudområdet (arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk 
pedagogik, omvårdnadsvetenskap). Dessutom finns flera valbara kurser (se bilaga 1-6) 
inom varje huvudområde som oavsett val ger studenterna väsentligt fördjupade 
kunskaper inom vissa delar av sitt huvudområde. Kurserna ligger i forskningsfronten 
inom området då kursansvariga är lärare som i hög utsträckning aktivt bedriver forskning 
inom kursens innehåll.  Kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive 
huvudområde, där studenterna själva väljer ett problemområde att studera och väsentligt 
fördjupa sig i, är givetvis också centralt för uppfyllelse av examensmålet. Brett kunnande 
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uppnås också genom de obligatoriska generella (interprofessionella kurserna), men 
framförallt genom kombination av flera kurser, där helheten utgör en mer omfattande 
fördjupning än varje enskild kurs för sig. 
 
2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 
Medicinsk vetenskap kännetecknas av en stor metodologisk bredd. Programmets 
målsättning är att studenterna skall uppnå både en bred kännedom om olika metoder och 
hur de förhåller sig till varandra, och en fördjupning och tillämpning av en specifik metod. 
Kurserna Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I och II (7,5 hp + 7,5 hp) är 
obligatoriska kurser med lärandemål, undervisningsmoment och examinationer som 
relateras till studenternas huvudområde. Kurserna fordrar att studenterna förvärvar 
kunskap om forskningsprocessen vid såväl kvantitativa som kvalitativa studier och att den 
studerande uppnår en förtrogenhet i centrala vetenskapsteoretiska begrepp samt med 
forskningsetiska frågor. Innehållet utgår från olika forskningsfrågor och såväl statistiska 
bearbetnings- och analysmodeller som tolkande analyser av intervjuer och textmaterial 
hanteras. Metodkunskapen berör skilda områden som till exempel studier av 
kvalitetskontroll, metodutveckling och utfall av behandling eller intervention.  
 
Dessutom bidrar den obligatoriska ämnesspecifika kursen inom varje huvudområde till 
väsentligt fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Även kurserna inom de olika 
inritningarna (e-hälsa och Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens) som tar upp 
olika metoder applicerbara inom området bidrar till metodkunskap. 
 
3. Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information, 
I programmets kurser blir det naturligt att studenterna analyserar, bedömer och hanterar 
komplexa företeelser då problembaserat lärande (PBL) utgår ifrån verklighetsbaserade 
situationer där enskilda kunskapsområden integreras och förstås i ett komplext 
sammanhang även med begränsad information. Denna förmåga adresseras i många 
kursers examinationsmoment där studenter applicerar sina kunskaper i form av teorier 
och/eller metoder från flera områden, inte minst i de generella (interprofessionella) 
kurserna där studenterna belyser sin kunskap och kritiskt granskar och tar del av olika 
perspektiv på situationer. Det är också denna förmåga som studenterna tillägnar sig i det 
individuella självständiga examensarbetet.  
 
4. Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 
Den problembaserade pedagogiken i programmet och dess kurser medför att studenterna 
kontinuerligt tränas i att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar i basgruppsarbete, studieuppgifter och examinationer där tidsramarna är 
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givna. Ett exempel är från den obligatoriska kursen Förbättringsarbete, där lärandemålet 
”Utarbeta, planera och organisera ett förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård, vård 
och omsorg” examineras.  
 
I kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde fordras att 
studenterna visar genom det individuellt genomförda examensarbetet ”förmåga att 
kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar”, vilket examineras vid PM-seminarium, litteratur- och metodseminarium 
samt framläggningsseminarium.  Att det individuella examensarbetet dessutom bidrar till 
kunskapsutvecklingen säkerställs genom att kursens lärandemål ”självständigt identifiera 
ett vetenskapligt problemområde som leder till kunskapstillskott inom huvudområdet” 
bedöms och examineras i kursen.   

 
5. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med 
olika grupper 
Explicit framgår hur studenterna når måluppfyllelse för detta nationella mål i kursen 
Självständigt arbete (examensarbete), utifrån examination av lärandemålet ”formulera en 
populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet och kommunicera muntligt och 
skriftligt till grupper som inte är bekanta med forskningsfältet”. Muntlig och skriftlig 
kommunikation finns också implicit i samtliga programmets kurser genom olika 
läraktiviteter, så som basgruppsarbete och seminarier med tillhörande skriftliga 
studieuppgifter som också presenteras och diskuteras muntligt. Ett exempel är i kursen 
”Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö” där studenter genomför 
presentationer i form av föreläsningar för andra studenter inom valt område för kursen. I 
programmets kursutbud finns det tre kurser som ges på engelska. Studenterna har 
möjlighet att välja att skriva examensarbetet på engelska, vilket förekommer.   
 
6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet 
I samtliga programmets kurser ingår lärandemål med tillhörande utbildningsmoment 
som är relaterade till forsknings- och utvecklingsarbete. Programmet är 
forskningsförberedande och det är vanligt att studenterna genomför det individuella 
examensarbetet inom en aktiv forskargrupp. Under programmet utvecklar studenterna 
färdigheter för att tillämpa utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård. Exempel på 
lärandemål som examineras och säkerställer denna färdighet är från kursen i 
implementering med lärandemålet ”planera och utveckla implementeringsprocesser 
inom hälso- och sjukvården utifrån ett professionellt såväl som ett interprofessionellt 
perspektiv” och lärandemålet  ”Utarbeta frågeformulär avseende hälsa, livskvalitet 
och/eller funktionsförmåga” från kursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som 
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utfallsmått samt lärandemålet ”Skapa en plan för utveckling, implementering och 
utvärdering av ett digitalt verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom” från kursen 
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom.  
 
7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete 
Samtliga kurser på programmet är forskningsnära där vetenskaplig litteratur utgör 
grunden för studenternas genomförande av  lärandemoment och examinationsuppgifter. 
De obligatoriska metodkurserna behandlar forskningsetiska aspekter inom respektive 
fält.  I kursen Självständigt arbete (examensarbete) utvecklar studenterna förmåga och 
examineras i att utforma och genomföra det individuella examenarbetet med hänsyn till 
både vetenskapliga och etiska aspekter, samt även sätta sina resultat i relation till 
relevanta samhälleliga aspekter. Eftersom kurserna i programmet relaterar till aktuella 
samhällsutmaningar, medför det också att både samhälleliga och forskningsetiska 
aspekter tas upp i kurserna, ett exempel är lärandemålet ”Reflektera över e-hälsoprojekt 
ur affärsmässiga, hållbarhetsmässiga och etiska perspektiv” i kursen Projekt e-hälsa. 
 
8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används 
Genom den tvärvetenskapliga karaktären på utbildningen exponeras studenterna för 
många olika huvudområden både i teori och metod vilket innebär en träning i att värdera 
och problematisera kring olika metoders styrkor och svagheter, vilket också framgår 
explicit i lärandemålet ”redogöra för essentiell kritik som riktats mot ansatser/metoder 
och argumentera för olika ansatsers/metoders styrkor och svagheter” i den obligatoriska 
kursen Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II. Ett annat exempel är från den 
obligatoriska kursen Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande där lärandemålet 
”Värdera hälso- och sjukvårdens resultat avseende effekter på hälsa och sjukdom, samt 
skillnader mellan grupper med olika livsvillkor” examineras. I basgruppsarbetet i 
programmets kurser ingår att studenterna reflekterar över och diskuterar konsekvenser 
av ämnets roll i samhället samt hur och varför den tillämpas som den gör samt hur det 
skulle kunna förändras.  

 
9. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling 
Programmet i sin helhet genomsyras av att studenterna reflekterar över sitt eget lärande 
och sina kunskapsbehov och väljer kurser utifrån det. De skapar sina individuella 
kunskapsprofiler utifrån egna behov och målsättningar och tar därmed ansvar för sin egen 
kunskapsutveckling. Studenternas terminsvisa möten med sin ämneskunniga mentor 
inom huvudområdet skapar goda förutsättningar för studenterna att reflektera över och 
ta ansvar för kunskapsutvecklingen. Exempel på  lärandemål där förmågan ”att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
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kunskapsutveckling”  lyfts och examineras är i kursen Självständigt arbete 
(examensarbete) med lärandemålet ”Reflektera över egen professionell utveckling”, i 
kursen Implementering inom hälso- och sjukvård med lärandemålet  ”Värdera 
professionell och interprofessionell kompetens i relation till implementeringsprocesser 
inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg” och i kursen Projekt i e-hälsa med 
lärandemålet ”Identifiera det egna behovet av ny kunskap i relation till ett e-hälsoprojekt”. 

 
 

- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.    

För varje enskild kurs är studiehandledningen det viktigaste redskapet för att tydliggöra 
kopplingen mellan lärandemål, läraktiviteter och examination för studenterna. I 
studiehandledningen ges en översikt och instruktion över olika lärstödjande och 
examinerande (obligatoriska) moment i respektive kurs, utformade utifrån lärandemålen 
i kursplanen. För studieuppgifter och examinationen har lärandemålen brutits ned till 
specifika bedömningskriterier för momentet. Kurserna på programmet har egna kursrum 
på LISAM där kursdokument och information om momenten läggs ut. I programmets 
kurser erbjuds studenterna att delta i kursdialoger för att ställa frågor och där 
förtydliganden kring kursinnehåll, vad som bedöms och vad som förväntas av studenterna 
i uppgifter och hemtentamen kan tydliggöras.  
 
I samband med programstarten presenteras programmets upplägg och mål, samt de 
ingående kursernas karaktär, innehåll och upplägg. Inom varje huvudområde har 
mentorn en central funktion för planering av individuellt upplägg av studier.  

 
- Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 

lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 
Studenter som har blivit antagna till programmet uppfyller förkunskapskraven till de 
ämnesspecifika kurserna inom sitt huvudområde, förutom till kursen Självständigt arbete 
(examensarbete). För tillträde till kursen Självständigt arbete (examensarbete) ska 
studenten ha läst en ämnesspecifik kurs (7,5hp) och kursen Vetenskaplig 
forskningsmetodik inom medicin I. Detta ska säkerställa att studenten uppnår en 
fördjupning och progression i sitt huvudområde och har tillräcklig metodkunskap vid 
genomförande av examensarbetet.  
 
Studenternas progression inom sitt huvudområde präglas av att programmet erbjuder ett 
brett utbud av  ämnesspecifika kurser (alla på avancerad nivå) som studenterna har att 
tillgå när de utformar sin individuella studieplan med stöd av sin mentor. Det kan 
jämföras med hur forskarutbildning är upplagd, där det inte finns en stipulerad följd av 
kurser som bygger på varandra utan där progression sker genom både breddning och 
fördjupning i relation till det egna avhandlingsarbetet.   
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En annan viktig del av progression inom utbildningen handlar om studenternas 
självständighet. Första terminen läser alla studenter den obligatoriska kursen, Hälsa, 
kvalitet och interprofessionell kompetens, 7,5 hp. Utifrån studietakt, huvudområde och 
inriktning lägger sedan studenten i dialog med mentorn upp sin individuella studieplan. 
Detta innebär att studenterna övar upp sin förmåga att ta eget ansvar för planering och 
genomförande av parallella uppgifter, en viktig förmåga i deras framtida yrkesliv. 
Studenterna skriver under programmets gång fram sin  egen portfolio som belyser den 
individuella utvecklingen och progressionen utifrån kursernas lärandemål.  
 
Under programstudierna ges formativ återkoppling avsedd att stödja studenternas 
lärande. Denna är särskilt viktig i basgruppsarbetet för att studenterna ska få hjälp med 
att identifiera vad de behöver fortsätta att utveckla. Summativ bedömning görs i samband 
med examination och avgör om studenten har nått lärandemålen. Återkopplingen, oavsett 
om den är formativ och/eller summativ har ett framåtsyftande perspektiv med en tydlig 
koppling till innehåll och arbetsform. 

 
 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 
Analysen av matrisen med de nationella examensmålen visar att programmets 
obligatoriska kurser med de tillhörande lärandemålen säkerställer att de nationella 
examensmålen uppfylls för programmets sex examina. Programmets flexibilitet med en 
bas av obligatoriska kurser, två inriktningar (Hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens  och e-hälsa) och därutöver stor valmöjlighet av kurser är en styrka, men gör 
också programmet komplext och kan upplevas svårt att få en helhetsbild av. Att det inte 
finns fler krav på förkunskaper på olika kurser inom programmet är bra, eftersom det kan 
leda till inlåsningar och göra det svårare för studenterna att fritt skapa sin egen profil.  I 
analysen framgår tydligt att de vetenskapliga evidensbaserade perspektiven är 
framträdande inom programmet oavsett huvudområde och inriktning. När det gäller 
färdigheter och förmåga skulle generisk kompetens i form av muntlig och skriftlig 
kommunikation kunna skrivas fram mer explicit i lärandemål. Dock är muntlig och 
skriftlig presentation centrala moment i alla kurser, vilket framgår i studieuppgifter och 
examinationer. Muntlig och skriftlig kommunikation i internationella sammanhang 
skulle kunna lyftas genom att utveckla konceptet med internationalisering på hemmaplan 
inom någon/några av programmets kurser. Programmet har en tradition av att arrangera 
en populärvetenskaplig konferens baserat på studenternas presentationer av sitt 
individuella examensarbete för allmänheten. Konferensen behöver dock utvecklas och 
anpassas till digitalt format. 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Kvalitetsrapport Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2021-06-18 
 DNR LiU-2020-04109 

 
 

16(43) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrunder:  
Utbildningen 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 
utbildningen inom planerad studietid. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
• Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och 

hur tillämpas de inom utbildningen?  
Den pedagogiska profil som används vid Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, såväl 
som vid övriga program vid Medicinska fakulteten, är problembaserat lärande, PBL. Den 
innebär en gemensam problembaserad och studentcentrerad ansats för undervisning och 
lärande. Denna ansats stimulerar och stödjer studenternas utveckling av professionell 
kompetens, samarbetsförmåga, kritiskt förhållningssätt och självständighet. 
Arbetsformerna utmanar studenterna att ta ansvar genom att aktivt och självständigt 
formulera frågor för lärande, att söka kunskaper och i dialog bedöma och värdera den 
uppnådda kunskapen. Studenterna studerar tillsammans för att lära med, om och av 
varandra samt att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenterna i deras lärande. 
Studenterna får en introduktion till det problembaserade arbetssättet i samband med 
programintroduktion och även genom att ta del av PBL-guiden3, ett häfte utformat som 
stöd för att förklara både varför och hur PBL används. 
 
PBL förutsätter att studenterna har ett aktivt förhållningssätt till sitt lärande. 
Lärprocessen utgår från scenarier baserade på autentiska situationer som leder till att 
enskilda kunskapsområden integreras och att teoretiska perspektiv och begrepp förstås i 
ett sammanhang. Detta skapar relevans och meningsfullhet vilket stödjer lärandet och 
utvecklar förståelse. Ett studentcentrerat förhållningssätt utgår från att studenterna kan 
och vill identifiera egna behov av kunskap. Studenternas förståelse för kunskapens 
relevans och meningsfullhet är en drivkraft och förutsättning för det egna lärande.  
 
Studenterna har ansvaret för att värdera innehåll och fokus för sin lärprocess för att nå de 
angivna lärandemålen. Studenterna förväntas att aktivt formulera lärandebehov utifrån 
sin förförståelse i relation till givna ramar.  Vägen fram till uppnådda lärandemål för en 
kurs kan därför se olika ut för olika studenter och grupper. Relationen mellan ramarna 
och studenternas tolkningar av aktuella lärandebehov formar ett delägarskap i 

 
 
 
3 PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten. 
(2016). M Abrandt Dahlgren, J Dahlberg, M Ekstedt, A Lind Falk, E Sjögren, T Törnkvist. 
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lärandeuppgiften som bygger på ömsesidigt förtroende mellan lärare och studenter, och 
på studentens tilltro till sin egen förmåga och till utbildningens och lärarnas trovärdighet. 
Arbetsformerna ska ge studenterna möjlighet både att förstå och hantera de situationer 
de möter i sin profession och att utveckla det egna lärandet. Oavsett arbetsform och roll 
ska lärarnas förhållningssätt, frågor och andra interventioner stimulera studenterna till 
dialog och aktiv bearbetning, kritisk granskning av argument, kunskapskällor och 
lärande. Bedömning används i både lärstödjande och examinerande syfte. 
Basgruppsarbete är en central arbetsform som innebär att studenter återkommande lär 
tillsammans genom dialog och samarbete i mindre grupper under handledning.  
Studenterna använder gruppens kunskaper och erfarenheter till att gemensamt formulera 
frågor och inlärningsmål. I basgruppen får studenterna en förståelse för sin egen kunskap 
i relation till andras, och formar därigenom ett undersökande och kritiskt förhållningssätt 
till kunskap. Basgruppsträffarna ger också studenterna möjlighet att träna generiska 
färdigheter, såsom kommunikation, samarbete och ledarskap. 
 
Reflektion ingår som en komponent i studenternas ansvar för lärprocessen. Genom 
reflektion kan studenterna få syn på och därmed bli medvetna om sitt lärande. 
Medvetenhet om vad och hur man har lärt sig leder till fördjupning av förståelsen; 
reflektion utgör en central resurs för det livslånga lärandet och tränas under hela 
programmet.  

 
 

• På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 

Det finns ett varierat utbud av aktiviteter i kurserna som stödjer studenternas aktiva roll 
i den egna lärprocessen: basgrupper och studiegrupper, i de flesta av programkurserna, 
utgör navet för studierna med växelvis bearbetning av scenarier i grupp och självständiga 
studier. Studenterna skriver fram individuella basgruppsunderlag (IBU) till 
basgruppsträffarna. Studenterna uppmuntras också vid kursstart och under kursens gång 
att kontinuerligt reflektera över sina kunskaper relaterade till kursernas lärandemål och 
att föra in reflektionerna i sin portfolio. Studenternas aktiva roll återspeglas även i andra 
läraktiviteter, som i kursen Förbättringsarbete, där studenterna genomför ett 
verksamhetsförlagt förbättringsprojekt i vilket de tillämpar sin interprofessionella 
kompetens.  
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Vidare tränar och examineras studenterna på att ge och ta konstruktiv återkoppling 
genom peer learning (lärande mellan jämbördiga) 4  i olika sammanhang genom 
programmet. Under utbildningen förekommer återkoppling enligt peer learning mellan 
studenter både på gruppnivå under seminarium, vid redovisning av olika studieuppgifter 
och även individuellt utifrån bedömningskriterier på examinerande texter som 
studenterna skriver. Härigenom tränas studenterna att ge och ta formativ återkoppling, 
vilket förutsätter en egen aktiv roll i lärprocessen. I kurserna Vetenskaplig 
forskningsmetodik inom medicin I och II får studenterna ge och ta del av peer learning 
återkoppling på sin tentamenstext och får sedan möjlighet att revidera sin individuella 
text utifrån detta. Som en del i progressionen ökar förväntningarna på att studenten i kurs 
II också ska kunna motivera hur hen hörsammat och förbättrat  slutversionen utifrån den 
erhållna formativa återkopplingen.  
 
Det studentcentrerade lärandet som PBL medför stimulerar studenternas motivation och 
stimulerar till djupinriktat lärande: att studenterna får bearbeta sammansatta scenarier, 
identifiera problem som kan belysas ur olika perspektiv både i gruppdiskussioner och i 
IBU:n och blir en del i lärprocessen. I kurserna finns en variation av studieuppgifter som 
studenterna bearbetar individuellt, i grupp, eller som oftast både ock. Individuella 
inlämningsuppgifter, med förankring i studentens egen praktik, är den vanligaste 
tentamensformen. Det möjliggör applicering av inhämtad teoretisk kunskap för egen 
bearbetning, vilket skapar engagemang och stimulerar studenterna till reflektion. Att 
framställa egen text där det fordras att studenten visar att hen har förstått det 
kunskapsstoff som bearbetas i respektive kurs passar väl för studier på avancerad nivå. 
 
 
• Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 

studenterna i deras eget aktiva lärande?  
Studenter som påbörjar programstudier har en kandidatexamen, vilket innebär att 
studenterna har en gedigen studievana, dock huvudsakligen på grundnivå. Inom 
huvudområde logopedi respektive omvårdnadsvetenskap har studenterna ofta en 
magisterexamen sedan tidigare när de påbörjar programmet (för omvårdnadsvetenskap 
ofta i form av en specialistutbildning för sjuksköterskor). För många studenter ligger dock 
de tidigare studierna ofta flera år tillbaka. I anslutning till presentationen av 
problembaserat och studentcentrerat lärande (vid programstarten), betonas studenternas 
eget ansvar för studierna och tilltro till att studenten tar eget ansvar för sitt lärande. Vid 
programstarten görs också en genomgång av vad studier på avancerad nivå innebär i en 
jämförelse med studier på grundnivå. Ökad grad av självständighet och eget ansvar och 

 
 
 
4 Bookchapter: Boud, D. (2001). Making the move to peer learning. In Boud, D., Cohen, R. & Sampson, J. 
(Eds.) (2001). Peer Learning in Higher Education: Learning from and with each other. London: Kogan Page 
(now Routledge), p 1-20. 
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att fördjupa sitt kritiska tänkande, sin problemlösningsförmåga och förmåga att reflektera 
tas bl a upp vid programstarten.  Varje kurs i programmet genomsyras vidare av varierade 
studentcentrerade läraktiviteter för att stödja det livslånga lärandet. 
 
I kursernas studiehandledningar presenteras respektive kurs lärandemål och 
examinerande uppgifter. Vid kursintroduktioner går kursansvarig igenom lärandemål och 
examinerande moment.  I studiehandledningen ges en översikt och instruktion över olika 
lärstödjande och examinerande (obligatoriska) moment i respektive kurs samt 
bedömningskriterier och tider för inlämningar. Studiehandledningen uppdateras inför 
varje kursstart och utgör ett viktigt dokument för studenterna att planera sina studier. I 
alla kurser genomförs kursdialoger vilka erbjuder studenterna tillfälle att ta upp behov av 
förtydliganden om förväntningar och krav för att uppnå kursens lärandemål.   
 
Genom hela utbildningen identifierar studenten sitt behov av ny och fördjupad kunskap 
och tar ansvar för sin kunskapsutveckling och progression. Den egna portfolio som 
studenten skapar under utbildningen bidrar till studentens reflektion och utforskande av 
sin egen lärprocess. Att systematiskt reflektera över sina förkunskaper och erfarenheter i 
relation till programstudierna bidrar till ökad självkännedom eftersom det tydliggör vad 
och hur den studerande lär, vill uppnå och tänker kring det egna lärandet. 

 
 
• 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?  

En unik lärmiljö för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap är den interprofessionell 
lärmiljön. Förutsättningar som efterfrågar och möjliggör  interprofessionell samverkan 
finns redan från programstart genom att studenterna har olika professionsbakgrund, 
oftast ett legitimerat vårdyrke, och studenternas egna professionsperspektiv lyfts i de 
generella (interprofessionella) kurserna. Den  interprofessionella kompetensen utvecklas 
och fördjupas genom reflektion och interaktioner i lärmiljön genom hela programmet. 
 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges från och med höstterminen 2021 som ett 
distansprogram, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. En av de viktigaste 
utmaningarna är att fortsatt kunna tillämpa PBL som metod och förhållningssätt i digital 
miljö med bibehållen kvalitet. Det fordrar att lärare både har tillgång till och kompetens 
att använda olika redskap i en ”digital verktygslåda” med PBL som pedagogik. 
Didacticums kursutbud är en viktig infrastruktur gällande såväl användning av digitala 
verktyg som att designa distanskurser med PBL-pedagogik.  
 
Ett väl utrustat universitetsbibliotek är en viktig förutsättning för att studenterna ska ha 
möjlighet att arbeta självständigt. Det handlar om tillgång till och möjlighet att även på 
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distans kunna låna relevant litteratur, elektroniska resurser för sökning och användande 
av vetenskapliga artiklar, databaser, arkiv osv. Goda möjligheter till digital utbildning och 
vägledning för att effektivt nyttja bibliotekets resurser är också väsentligt.  I kursrummen 
på LISAM finns bibliotekets NoPlagiat som är en självstudieguide med fokus på vad 
plagiering är samt upphovsrätt. Studenterna uppmanas gå igenom NoPlagiat guiden för 
att få klarlagt vad plagiat och upphovsrätt innebär och därmed förebygga misstag och fusk 
genom att tydliggöra och skapa medvetenhet hos studenterna om fusk och plagiat.   
 
För programmets studenter har ett Team -Studenter i Masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap som är gemensamt för alla studenter i programmet skapats i den digitala 
plattformen Teams.  Teamet syftar till att underlätta kommunikation och att öka 
tillgängligheten till olika övergripande dokument som t. ex. utbildningsplan, 
programöversikter, blanketter (inklusive blanketten för att ansöka om att ta ut examen), 
examensarbeten. Detta ska ge studenterna ökad kontroll över sin studieplanering under 
och efter programmet. Inför ht2021 kommer ett modernt LISAM kursrum användas för 
ovanstående kommunikation då få studenter i programmet använt resurserna i Teams 
och studenterna är mer vana vid LISAM och dess struktur. 
 
En förhoppning är att plattformen ”Om universitetsstudier” ska bli en viktig resurs 
gällande såväl introduktion i PBL, som förståelse för struktur i LISAM, att studera på 
universitet och att preventivt arbeta för hållbarhet i studier och fortsatt yrkesliv. 
Plattformen kommer introduceras för studenterna i samband med programstarten ht 
2021. Tillvägagångssätt för optimal implementering av plattformen och dess innehåll 
behöver utarbetas på programmet. Utvärdering av plattformens användbarhet för 
distansstudier och hållbarhet för studenter i livslångt lärande är viktig då studenterna vid 
programmet har andra förutsättningar än studenter som läser campusutbildning på 
grundnivå.  
 

 
• Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 

utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Varje student framställer sin individuella studieplan tillsammans med sin mentor. Första 
terminen genomförs två mentorsamtal och därefter genomförs  mentorträffar med varje 
student en gång per termin. Härigenom blir studenten sin egen agent som planerar och 
förverkligar sin egen personliga profil och sina mål genom val av kurser för sina 
masterstudier. Mentorn, som besitter god ämneskunskap, kan facilitera denna process 
genom vägledning och dialog baserad på lyhördhet för individen och god kännedom om 
programmet och dess kurser. 
 
Kurserna i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges på halvfart och är schemalagda 
ca en dag per vecka. Helfartsstudenten läser två kurser parallellt. Detta upplägg möjliggör 
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för studenterna att ha tid för eget kunskapssökande och självstudier men även interaktivt 
lärande tillsammans med medstudenter utöver den schemalagda tiden.  
 
Erfarenheten gällande genomströmning från det tidigare Masterprogrammet i 
arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/ medicinsk pedagogik / 
omvårdnadsvetenskap (2008-2018) är att studenterna generellt har avklarat poäng 
utifrån vald studietakt förutom vad gäller kurserna i det självständiga arbetet. 
Examensarbeteskursen har tidigare blivit en flaskhals för genomströmningen. Det finns 
flera orsaker till detta. En orsak är att studenterna redan har en yrkesexamen med 
tillhörande legitimation och inte är i behov av bli klar med sin examen för 
professionsutövning en annan orsak är att relativt många studenter arbetar deltid och har 
andra krävande roller i sin livssituation och en tredje är examensarbeteskursens upplägg. 
Det har varit för få avstämningsmoment i kursen som genom en fast struktur stöttat 
studenterna framåt i processen. Ett utvecklingsarbete behövs för att se över rutiner och 
processer i syfte att öka studenters genomströmning i kursen Självständigt arbete 
(examensarbete) i nuvarande program, Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.  
 

Forskningsanknytning  

Bedömningsgrunder:  
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 
lärandemiljön.  
Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.   

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

• Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har 
relevans för utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så 
att det finns ett nära samband mellan utbildningen och forskning 
vid LiU? Hur kommer verksamheten i forskningsmiljöerna 
utbildningen och studenterna tillgodo?  

Kurserna på programmet har i hög utsträckning kursansvariga som har sina 
forskningsområden relaterade till kursernas innehåll, se bilaga 7. Merparten av 
kursansvariga är nationellt och internationellt erkända forskare inom sina områden, 
vilket gäller såväl interprofessionella (generella) som ämnesspecifika kurser. Samtliga 
lärare med mer omfattande uppdrag på programmet är forskare och de exemplifierar från 
sin forskning i undervisningen, vilket bidrar till att väcka studenters engagemang och 
intresse för området. 

 
• På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 

nationell som internationell relevant forskning? På vilket sätt 
arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  
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Programstudierna genomsyras av en mängd olika tillfällen i kurserna att öva, utveckla och 
tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt som inkluderar källkritik och forskningsetiska 
överväganden. I den första programkursen finns färdighetsträning i att söka aktuell 
publicerad forskning t ex i form av vetenskapliga artiklar i det medicinska bibliotekets 
databaser. Denna färdighetsträning fördjupas och återkommer i Självständigt arbete 
(examensarbete) master. Studenterna uppmanas att säkerställa att de får fram aktuella 
och relevanta vetenskapliga artiklar till olika kursuppgifter genom att själva söka i 
databaser och att konsultera bibliotekarie vid Medicinska biblioteket för att säkerställa 
sina sökstrategier. Det förekommer seminarium där vetenskapliga artiklar granskas i 
flertalet av programmets kurser (bl a Implementering inom hälso- och sjukvård, e-hälsa: 
digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, Vetenskaplig 
forskningsmetodik inom medicin II samt i obligatoriska ämnesspecifika kurser).  I kursen 
Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande utgår examinationen från fyra 
vetenskapliga artiklar som problematiseras utifrån olika frågeställningar i tentamen.  
Under hela studietiden tränar studenterna i att skriva fram texter med vetenskaplig 
struktur och att granska varandras texter.  
 
I de två kurserna i vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin och i kursen 
självständigt arbete (examensarbetet) sker en progression i förmågan att förhålla sig 
kritiskt till källor och hur studier är genomförda. Studenterna tränar även i att göra en 
forskningsetisk värdering utifrån etiska principer inom respektive huvudområde.  
Studenternas utvecklande av vetenskapliga förhållningssättet gäller i relation till såväl 
källor som metoder för datainsamling, analys och tolkning.  
 
Under arbetet med det självständiga arbetet (examensarbetet) deltar studenterna aktivt 
och har läst medstudenternas texter inför t ex litteratur- och metodseminarium och 
framläggningsseminarium. Förutom att vara respondent för sitt eget arbete vid 
framläggningsseminarium är studenten opponent på en medstudents text. 
Bedömningskriterierna för att bli godkänd på opponentskap fokuserar studenternas 
förmåga att göra en samlad bedömning och via en kritisk analys av vetenskapligt 
förhållningssätt framföra konstruktiv kritik  till medstudenten.  
 
Utifrån ovanstående har inga tydliga utvecklingsområden identifierats gällande 
forskningsanknytning. 

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrunder:  
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och genomförande.  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Kvalitetsrapport Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2021-06-18 
 DNR LiU-2020-04109 

 
 

23(43) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 
kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt 
arbete på ett effektivt sätt. 
 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  
- Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 
avseende   

o vetenskaplig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

- Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande.  

• Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs?   

Inom  Masterprogrammet i medicinsk vetenskap har lärarna god högskolepedagogisk 
kompetens genom att de genomgått de obligatoriska högskolepedagogiska kurserna som 
ges vid lärosätets pedagogiska och didaktiska centrum (Didacticum) eller motsvarande. 
De högskolepedagogiska kurserna säkerställer och fördjupar kompetens bl. a. inom 
problembaserat lärande, vuxenlärande, universitetslärarens roll, handledning, 
kursplanering, kursansvar och examinators roll och ansvar. De högskolepedagogiska 
kurserna utgör en bas för pedagogisk och didaktisk kunskap och färdighet. Genom 
lärarlag och dialog  fördjupas, utvecklas och omorienteras enskilda lärares och lärarlagens 
kunskap och förmåga.  
 
En ökad efterfrågan på digitala kursmoment och distanskurser har iakttagits bland 
masterprogrammets presumtiva studenter de senaste åren. För att kompetensutveckla 
lärarna i programmet söktes pedagogiska utvecklingsmedel för projektet ” Att utveckla 
digital kompetens och IKT5-verktyg i masterprogrammet” i december 2017. Projektet 
beviljades medel i juni 2018 och syftade till att:  
-stärka kursansvariga lärares kunskaper och färdighet om digitala undervisningsformer 
för ökad användning av IKT-verktyg inom olika kurser, samt 
- effektivisera men även för att nå fler presumtiva studenter på sikt via undervisning på 
distans.  
Fem kursansvariga lärare fick möjlighet att läsa kursen Open Networked Learning, ONL, 
initialt. Därefter skapade programansvarig en egen version av kursen där flera 
kursansvariga lärare deltog. Lärarlaget fick härigenom möjlighet att testa på att ha möten 

 
 
 
5 Informations- och kommunikationsteknologi som pedagogiska verktyg; IKT-verktyg 
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via videokonferens (Zoom och Teams) och grunderna för att spela in föreläsning m.m.  
När pandemirestriktionerna medförde distansundervisning var flertalet lärare på 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap därmed förberedda på att använda digitala 
lösningar i sin undervisning.  Ytterligare möjligheter till programutveckling har skett via 
det pedagogiska utvecklingsprojektet "Utreda möjligheter att genomföra kurser på distans 
med e-lärande och PBL i det interprofessionella Masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap” som beviljades medel i februari 2020. Vid genomförande av projektet 
framkom att kursansvariga på programmet såg att utvecklingen till ett distansprogram 
var ett möjligt och viktigt utvecklingssteg att ta och att kompetensen fanns i kollegiet. 
Innehållet i programmets kurser bedömdes dessutom i stort vara möjliga att erbjudas via 
digitala undervisningsmoment med passusen att enstaka campusbaserade 
utbildningsmoment kunde förekomma i valbara kurser av praktisk karaktär. Ovanstående 
är exempel på hur programmet har arbetat med kompetensutveckling för lärare och som 
har varit avgörande för att kunna ge programmet på distans. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare.  
För fortsatt utveckling av att ge kurser på distans med god kvalitet fordrar det, som 
tidigare beskrivits, att lärarna både känner sig trygga i användning av digitala verktyg och 
att designa distanskurser med PBL-pedagogik. För både användning av digitala verktyg 
som design av kurser som ges digitalt krävs stöd i såväl teknik som i pedagogik. 
 
Den vetenskapliga kompetensen hos lärargruppen är mycket god och för den finns för 
närvarande inget utvecklingsbehov.  
 
Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

- I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att handledare 
inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får relevant information 
och besitter god kompetens för uppdraget.  
 

Lärargruppen på programmet representerar en stor bredd av kompetens inom olika 
ämnesområden som speglar huvudområdena inom programmet, se bilaga 7. Ingen av 
lärarna på programmet har sitt huvuduppdrag som lärare inom programmet, vanligt är 
att lärarna utöver sin forskning även har omfattande uppdrag parallellt gentemot ett 
grundutbildningsprogram (arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, 
logopedprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen  
och/eller Medicinska fakultetens interprofessionella moment). Det medför att det är 
många lärare som är engagerade i programmet dock med mindre omfattning i tid, 2-20% 
av en heltidstjänst. Många av programmets kurser ges också parallellt som fristående 
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kurser vilket medför omfattande administration då ansvarsfördelningen och ekonomi 
skiljer sig åt mellan programkurser och friståendekurser. Programmet har sin hemvist vid 
avdelningen för samhälle- och hälsa på institutionen för Hälsa, medicin och vård (HMV) 
dock ges flertalet kurser vid programmet av andra avdelningar vid HMV och kurser i 
logopedi ges även på institutionen för Biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). 
Bredden av kompetens som den breda rekryteringsbasen av lärare utgör är en styrka för 
programmet men innebär samtidigt en utmaning att hålla ihop både administrativt och 
för att få ett helhetsgrepp vad gäller stabiliteten för kompetensförsörjning och ekonomi. 
Den höga akademisk kompetensen som är avgörande för programmets kvalitet medför 
också höga kostnader för lärarresurser. Ett observandum när det gäller 
kompetensförsörjning är att det inom närmaste åren är kommande pensionsavgångar för 
lärare med betydande funktioner på programmet inom huvudområdena i synnerhet 
fysioterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik och 
omvårdnadsvetenskap. Det är viktigt att vara proaktiv i detta och ha en långsiktig plan för 
att undvika ett alltför stort kompetenstapp vid övergången. Då programmet sträcker sig 
över avdelningar och institutioner kan kompetensförsörjningen inte lösas på 
programmets avdelningsnivå utan en mer övergripande planering är nödvändig.  

 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- 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?  

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

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

 
Under utbildningen genomför studenterna flera uppgifter och projekt som förbereder 
dem på den typ av arbetsuppgifter de kan möta i ett föränderligt arbetsliv. De tränas i att 
välja lämpliga metoder och anlägga olika teoretiska perspektiv hämtade från olika 
områden på komplexa situationer samt att planera, genomföra och värdera resultaten av 
undersökningar för att lösa olika problem. I de kurser som läses interprofessionellt sker 
lärandet i interaktion mellan den egna och andra professioner, studenterna utvecklar 
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kunskap och förståelse för andra professioner och på så sätt fördjupas lärandet och den 
interprofessionella kompetensen. 
 
Utbildningen samverkar med omgivande samhälle på flera sätt. Majoriteten av  
studenterna på programmet arbetar deltid ofta med en arbetsgivare inom hälso- och 
sjukvården. Examensarbeten och förbättringsprojekt är ofta relaterade till studenternas 
arbetsliv i form av utmaningar som arbetsgivaren önskar få belysta. Men även inom flera 
kurser, relateras uppgifter till samhällsutmaningar inte sällan i  samverkan med 
kommuner, region och myndigheter.  Kursansvariga och handledare för examensarbeten 
är också forskare och har pågående samverkan med region, kommun och/eller 
myndigheter och på det sättet sker också en indirekt samverkan mellan utbildningen och 
samhället i tex identifiering av problemområden. 
 
I programutskottet ingår arbetslivsrepresentanter från region och kommun som lyfter vad 
som är aktuellt, trender och utvecklingsbehov inom  verksamheterna. 
Arbetslivsrepresentanterna är personer med god insyn och kunskap kring forskning och 
utveckling inom verksamheterna samt hur kompetensförsörjningsbehovet ser ut. 
 
 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 
Det främsta utvecklingsområdet är att skapa ett system för regelbunden uppföljning av 
alumner. Utvecklandet av alumnenkäten, ett arbete som pågår centralt på Medicinska 
fakulteten är en viktig del i detta. För att alumnenkäten ska vara användbar för 
uppföljning av alumner från programmet behöver frågor kunna anpassas till  studenter i 
livslångt lärande, som studerar på nytt efter avslutad professionsutbildning.  

 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att 
utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. Elin 

- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen.  

- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 
mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus.  
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- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter 
om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till 
studenterna. 

Studenterna ges möjligheter och förutsättningar att på olika sätt utöva inflytande över 
utbildningen och sin studiesituation vid programmet. Dels sker det genom de olika 
samverkansfora och utvärderingar som finns vid programmet, dels utifrån de terminsvisa 
individuella mentorsamtalen i programmet vilket ger studenterna stora möjligheter att 
styra över sin studiesituation genom sin individuella studieplan. 
 
En formaliserad struktur för hur studentmedverkan finns utarbetad vid Medicinska 
fakulteten. I utbildningsnämnden (UN), ett organ där beslut och frågor bereds på 
fakultetsnivå, medverkar studeranderepresentanter från studentkåren Consensus.  Inom 
programmet finns därtill ett antal samverkansfora mellan studenter och lärare. I 
programutskottet hanteras programspecifika beslut och frågor. Utskottet leds av 
programansvarig och består av en lärarrepresentant från respektive huvudområde, 
verksamhetsrepresentanter för region och kommun och två studeranderepresentanter, 
(en representant från respektive år), utsedda av Consensus. Studievägledare deltar också 
som adjungerad ledamot. Programutskott genomförs fyra gånger per termin. Vid 
programutskottet finns en stående punkt på föredragningslistan där studenterna ges 
möjlighet att lyfta angelägna frågor om programmet och dess kurser ur ett 
studentperspektiv.  Programutskottet protokollförs och protokollen finns tillgängliga för 
studenter via programmets för studenter gemensamma grupp i Teams.   
 
I de flesta av programmets kurser finns schemalagda tillfällen där dialog kring kursens 
innehåll och genomförande mellan studenter och kursansvarig lärare förs. Vid tillfällena 
kan även information kring kursens innehåll ges, t.ex. information om examinationer och 
studieuppgifter.  
 
I kursutvärderingssystemet Evaliuate utvärderas samtliga av programmets kurser. 
Förutom LIU och fakultetsspecifika frågor har även programmet möjlighet att lägga till 
program- och kursspecifika frågor, en möjlighet som använts i flertalet av programmets 
kurser. Resultaten från Evaliuate sammanställs i en rapport som automatiskt skickas åter 
till de studenter som besvarat utvärderingen. Vid kursstart ansvarar kursansvariga för att 
återkoppla tidigare kursutvärdering av genomförd kurs. Resultaten används och 
diskuteras i olika forum, som vid möten mellan programansvarig och kursansvariga, 
programutskott, utbildningsnämnd.  
 
Studentsektionerna har en viktig roll vid förändringsprocesser t.ex. vid utveckling av 
kurser och kvalitetssäkring på programmet. Studentperspektivet tillvaratas genom dialog 
och förankring kring förändringar mellan programansvarig och/eller specifika 
arbetsgrupper och studentrepresentanter från respektive studieår. Organisatoriskt inom 
Consensus tillhör studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap  
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Fysioterapisektionen då programmet inte har någon egen sektion. Det medför att frågor 
gällande programmet i första hand diskuteras med studeranderepresentanterna i 
programutskottet. 
 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
studentperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 
 
Samtliga studenter på programmet träffar sin mentor varje termin, vid mentorsamtalet 
framkommer ofta hur studenten har upplevt och erfarit kurser på programmet såväl 
gällande innehåll som kursernas struktur och examinationsförfarande. Denna 
återkoppling kring kurserna finns i dagsläget ingen  formell struktur för att tillvarata. Ett 
utvecklingsområde är att skapa en struktur för terminsvisa möten med mentorer och 
programansvarig. Särskilt angeläget kan detta vara i samband med att programmet med 
tillhörande kurser övergår till distansprogram. 
 
 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
• På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, 

genomförande och uppföljning och hur bidrar detta till 
kvalitetsutveckling? 
 

• Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, 
utformning och genomförande av utbildningen?6 

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap  strävar mot lika villkor; kränkande 
särbehandling får inte förekomma vid programmet, i enlighet med universitetets Strategi 
och handlingsplan för lika villkor 2019 (DNR LIU-2018-03939). Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap har sin huvudsakliga rekryteringsbas bland hälso- och 

 
 
 
6 Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, 
ämnesinnehåll, studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 
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sjukvårdens olika hälsoprofessioner. Traditionellt är det betydligt fler kvinnor än män 
som utbildar sig inom hälso- och sjukvårdens olika professioner, vilket återspeglas vid 
fortsatta studier på avancerad nivå. Programmets studenter utgörs till största delen av 
kvinnor medan ett fåtal män hittills går programmet och det saknas uppgift om antal icke-
binära studenter. Även de lärare som innehar rollen som kursansvarig på programmet 
utgörs till största del av kvinnor. Både studenter och lärare behöver dock uppmärksamma 
och kunna hantera konsekvenser av traditionellt ojämlika förhållande mellan män och 
kvinnor samt identifiera dessa och arbeta proaktivt mot stereotypa föreställningar om 
genus och kön i programmet och dess kurser. I programmets första obligatoriska kurs 
Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande (8MM317) finns lärandemål som rymmer 
dimensioner av jämställdhet:  
”- värdera hälso- och sjukvårdens resultat avseende effekter på hälsa och sjukdom, samt 
skillnader mellan grupper med olika livsvillkor”.  
Lärandemålet kopplas till olika moment i kursen bl.a. finns ett basgruppsscenario som tar 
upp begreppet genusbias och verktyget genushanden. Genom att problematisera 
föreställningar som bygger på förutfattade meningar reflekterar studenterna vilket syftar 
till en medveten beredskap för att identifiera och hantera konsekvenser av ojämställdhet 
i studierna och i arbetslivet. I ett annat moment läser studenterna  tre vetenskapliga 
artiklar inför en efterläsning med titeln: Genus i hälso- och sjukvården. I samma kurs 
finns andra moment som kan kopplas till dimensioner av jämställdhet t.ex. föreläsningen 
”Rik och frisk eller fattig och sjuk? samt ett basgruppsscenario som belyser 
hälsoutfall utifrån olika jämställdhetsaspekter som kön, social status, 
utbildningsnivå, ålder och födelseland ur ett intersektoriellt perspektiv.   
 
Vidare fördjupar studenterna sina kunskaper om jämställdhetsperspektiv inom 
medicinsk forskning i den obligatoriska kursen Vetenskaplig forskningsmetodik inom 
medicin II, där ett av kursens scenario för basgruppsarbetet har rubriken ”Kvalitet och 
trovärdighet: medicinsk forskning och genus”. Här problematiserar studenterna 
jämställdhet ur olika perspektiv inom medicinsk forskning. Studenterna bearbetar hur 
den vetenskapshistoriska utvecklingen kan belysas ur jämställdhetsperspektiv, vilket kan 
kopplas till följande lärandemål i kursen: 
”- förklara begrepp inom vetenskapsteori och vetenskapshistorisk utveckling inom 
medicinsk forskning” 
 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra likavillkorsaspekter kan lyftas. 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-
områden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  
 
En av de valbara kurserna Jämlik vård och välfärd som belyser olika 
jämställdhetsperspektiv inom vården, bl a vårdprofessioners underskattade roll i arbetet 
för att uppnå en mer jämlikt fördelad hälsa i befolkningen, ges endast vartannat år. Ett 
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utvecklingsområde kan vara att undersöka möjligheterna att ge denna kurs varje år och 
att ge den som en av de valbara obligatoriska kurserna inom inriktningen Hälsa, kvalitet, 
interprofessionell kompetens. 
 
 
 
 
Hållbarhetsperspektiv  
Bedömningsgrund:  
Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.7 
 
Redogör för nedanstående, använd gärna exempel i beskrivningen: 

- Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning. 

 
Det explicita begreppet hållbar utveckling och de sjutton globala målen för en social, 
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling, Agenda 2030, presenteras i programmets 
första obligatoriska kurs Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande i en 
introduktionsföreläsning.  I kursen finns ett basgruppsscenario som relaterar till hållbar 
utveckling och som rör förutsättningar för en god hälsa: Rik och frisk eller fattig och sjuk? 
vilket relaterar till hållbar utveckling. Ett lärandemål i den generella obligatoriska kursen 
Förbättringsarbete lyfter explicit hållbar utveckling: Förklara faktorer som påverkar 
vårdens kvalitet och som har betydelse för hållbar utveckling. I kursen Hälsofrämjande 
förhållningssätt och hälsofrämjande miljö håller studenterna föreläsning i kursen och ett 
av de tre valbara ämnesrubrikerna för föreläsningar är hållbar utveckling.  

 
 
Bevakning av aspekter av hållbar utveckling i programmet har stärkts sedan biträdande 
programansvarig har genomgått två dagars utbildning (maj 2020) om Challenge-based 
Learning som applicerades på  LiU-kursen 8FG074 ”Strimma: hållbar utveckling”. 
Centrala begrepp i programmet är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, e-hälsa, 
kvalitetsarbete inom vården och interprofessionell kompetens vilka samtliga kan och bör 
relateras till ett hållbarhetsperspektiv. Då studierna i programmet tillämpar 

 
 
 
7 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 
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problembaserat lärande och interprofessionellt lärande ger detta studenterna möjlighet 
att utveckla samverkan och förmåga att arbeta i grupp vilket bidrar till beredskap för 
arbetslivet och att möta utmaningar för ett hållbart yrkesliv och att arbeta hållbart med 
komplexa samhällsutmaningar.  
 
Implicit arbetar studenterna med olika aspekter på hållbarhet genom sin individuella 
portfolio som löper genom hela programmet.  Studenterna uppmanas reflektera 
kontinuerligt bl a utifrån de olika kursernas lärandemål och hur de utifrån sin profession 
eller huvudområde relaterar till dessa vid kursstart respektive i slutet av kursen. 
Härigenom uppmärksammas förhållningssätt och ett hållbart professionellt 
kvalitetsarbete i samverkan med andra professioner.  
 
Att Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges på distans fr o m ht 21 medför att många 
resor för studenter inte längre behöver göras för att delta i undervisning, vilket kan ses 
som ett bidrag till en hållbar miljö.  

 
Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende hållbar utveckling identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter 
som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan 
utvecklas ytterligare. 
 
I programmets  kurser behandlas till en stor del frågor av relevans för 
hållbarhetsperspektivet, inte minst perspektiven på social och ekonomisk hållbarhet, 
vilket gör att programmet i många avseenden bedöms stå sig ganska starkt när det gäller 
detta mål. Det finns dock anledning att fundera över om programmet starkare kunde 
profilera sig kring hållbar utveckling eftersom programmets tvärvetenskapliga karaktär 
ger goda förutsättningar för förnyelse och att belysa olika perspektiv på komplexa 
problem. Kurserna om e-hälsa har utvecklats av lärare från olika discipliner och 
involverar lärare och studenter från olika vetenskapstraditioner, vilket är ett exempel på 
samverkan över traditionella ämnesgränser. En strategi skulle kunna vara att införa krav 
kring reflektion kring kursens innehåll och lärandemål i relation till hållbar utveckling vid 
revidering av befintliga kursplaner och utveckling av nya kurser. Det ligger utanför 
programmets ansvar men för att Hållbar utveckling ska lyftas och bli ett naturligt inslag i 
relation till innehållet i kurser skulle en kurs/workshop för alla lärare vid LiU ingå som 
ett obligatorium för lärartjänst.  
 
Implementering av innehåll och utbildningsmaterial ”Hållbar student” som utvecklats i 
ett projekt lett av Medicinska fakulteten är också en viktig aspekt av hållbar utveckling. 
Ett utvecklingsarbete som har hög relevans för programmets studenter som är i livslångt 
lärande.  
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Bilaga 1 Arbetsterapi 
 
Huvudområde Arbetsterapi 
 
Bilaga Arbetsterapi har diskuterats och godkänts av: 
Elin Ekbladh, universitetslektor, programansvarig, mentor i arbetsterapi 
Agneta Kullberg, universitetslektor, biträdande programansvarig 
Mathilda Björk, professor, ämnesföreträdare i arbetsterapi 
 
Examen: Medicine masterexamen inom arbetsterapi 
 
KURSER 
 
Obligatoriska ämnesspecifika kurser:  
8MM139 Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7,5 hp 
 

8MM301 Självständigt arbete (examensarbete) i arbetsterapi, master 15 hp  
eller 
8MM302 Självständigt arbete (examensarbete) i arbetsterapi, master 30 hp 
 
Valbara ämnesspecifika kurser:   
8MM337  Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva 

funktionsnedsättningar, 7.5 hp 
8MMA80 Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7,5 hp 
8MMA82 Arbetsterapi inom äldreområdet, 7,5 hp 
8MM326 Implementering inom arbetsterapi, 7,5 hp  
8MM344 Smärta och smärtbehandling, 7,5 hp 
8MM338 Kvalitetsregister, 7,5 hp 
8MM332 Litteraturfördjupning inom arbetsterapi, 7,5 hp 
 
Obligatoriska generella (interprofessionella) kurser: 
8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp 
8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp 
8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp 
8MM157 Förbättringsarbete, 7,5 hp 
 
INRIKTNINGAR 
Obligatoriska kurser för inriktning e-hälsa: 
8MM318 E-hälsa visioner och verktyg, 7,5 hp 
8MM319 E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp 
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Obligatoriska kurser för inriktning hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens, minst två av följande, valfritt vilka: 
8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp  
8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp  
8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp  
8MM331 Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 
 
Tillgodoräknande av ämnesspecifika kurser i arbetsterapi och generella 
kurser 
Studenter som läser huvudområdet arbetsterapi på Masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap har möjlighet att få enstaka tidigare avklarade fristående kurser 
tillgodoräknade. Tillgodoräknande görs alltid utifrån en bedömning av innehållet i den 
aktuella kursen. Vid bedömning av ämnesspecifika kurser konsulteras 
ämnesföreträdare. 
 
 
Individuell studieplan 
Studentens individuella studieplan upprättas i samråd med en mentor, en lärare med 
ämnesspecifik kompetens inom arbetsterapi, som också erbjuder mentorsamtal varje 
termin. Val av kurser och studieupplägg diskuteras utifrån individuella behov och 
intresseområden, ofta  relaterat till studentens professionella verksamhetsanknytning.  
 
Uppfyllelse av examensmål 
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen 
när examen utfärdas. Studenten fördjupar sig inom arbetsterapi, utvecklar 
professionella och interprofessionella kompetenser och förbereds för fortsatt 
utbildning på forskarnivå. Programstudierna motsvarar de allmänna målen i 
Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434) och mål för masterexamen enligt 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100,) samt lokala mål för medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet, vilket framgår i huvuddokumentet för kvalitetsrapporten för 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 
 
Godkända studier inom huvudområdet arbetsterapi med vald inriktning (E-hälsa / 
Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens) uppfyller kraven för en Medicine 
masterexamen inom arbetsterapi. 
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Bilaga 2 Folkhälsovetenskap 
 
Huvudområde Folkhälsovetenskap 
 
Bilaga Folkhälsovetenskap har diskuterats och godkänts av: 
Elin Ekbladh, universitetslektor, programansvarig 
Agneta Kullberg, universitetslektor, biträdande programansvarig, mentor i 
folkhälsovetenskap 
Preben Bendtsen, professor, ämnesföreträdare i folkhälsovetenskap 
 
Examen: Medicine masterexamen inom folkhälsovetenskap 
 
KURSER 
 
Obligatoriska ämnesspecifika kurser:  
8MM154 Social epidemiology, 7,5 hp 
 

8MM307 Självständigt arbete (examensarbete) i folkhälsovetenskap, master 15 hp 
eller 
8MM308 Självständigt arbete (examensarbete) i folkhälsovetenskap, master 30 hp 
 
Valbara ämnesspecifika kurser:   
8MM327 Implementering inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp 
8MM341 Information systems in Public Health and Health Service planning, 7,5 hp 
8MM225 Jämlik vård och välfärd, 7,5 hp 
8MM338 Kvalitetsregister, 7,5 hp 
8MM335 Litteraturfördjupning inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp 
 
Obligatoriska generella (interprofessionella) kurser: 
8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp 
8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp 
8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp 
8MM157 Förbättringsarbete, 7,5 hp 
 
INRIKTNINGAR 
Obligatoriska kurser för inriktning e-hälsa: 
8MM318 E-hälsa visioner och verktyg, 7,5 hp 
8MM319 E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp 
 
Obligatoriska kurser för inriktning hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens, minst två av följande, valfritt vilka: 
8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp  
8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp  
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8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp  
8MM331 Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 
 
Individuell studieplan 
Studenterna har en mentor, en lärare med ämnesspecifik kompetens inom 
folkhälsovetenskap, som följer den enskilde studenten med mentorsamtal varje 
termin. Studenterna diskuterar sin individuella studieplan gällande val av kurser och 
studieupplägg med sin mentor utifrån individuella behov och intresseområde, vilket 
ofta är relaterat till studentens professionella verksamhetsanknytning.  

 
Studenter i folkhälsovetenskap har olika bakgrund 
Studenter som läser huvudområdet folkhälsovetenskap på Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap har ibland en kandidatexamen inom huvudområdet, men ofta 
bygger studenterna på en kandidatexamen (eller magisterexamen) i arbetsterapi, 
fysioterapi, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant område.  
 
Tillgodoräknande av ämnesspecifika kurser i folkhälsovetenskap och 
generella kurser 
Studenter som läser huvudområdet folkhälsovetenskap på Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap har möjlighet att få enstaka tidigare avklarade fristående kurser 
tillgodoräknade. Tillgodoräknande görs alltid utifrån en bedömning av innehållet i den 
aktuella kursen. Vid bedömning av ämnesspecifika kurser konsulteras 
ämnesföreträdare. 
 
Uppfyllelse av examensmål 
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen 
när examen utfärdas. Studenten fördjupar sig inom folkhälsovetenskap och utvecklar 
professionella och interprofessionella kompetenser och studierna förbereder för 
fortsatt utbildning på forskarnivå. Programstudierna motsvarar de allmänna målen i 
Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434) och mål för masterexamen enligt 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100,) samt lokala mål för medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet, vilket framgår i huvuddokumentet för kvalitetsrapporten för 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 
 
Godkända studier inom huvudområdet folkhälsovetenskap med vald inriktning (E-
hälsa / Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens) uppfyller kraven för en 
Medicine masterexamen inom folkhälsovetenskap. 
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Bilaga 3 Fysioterapi 
 
Huvudområde Fysioterapi 
 
Bilaga Fysioterapi har diskuterats och godkänts av: 
Elin Ekbladh, universitetslektor, programansvarig 
Agneta Kullberg, universitetslektor, biträdande programansvarig 
Siw Carlfjord, biträdande professor, mentor i fysioterapi 
Martin Hägglund, professor, ämnesföreträdare i fysioterapi 
 
Examen:  
Medicine masterexamen inom fysioterapi 
 
KURSER 
 
Obligatoriska ämnesspecifika kurser:  
8MM231 Fysioterapi – klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp 
 

8MM304 Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master 15 hp  
eller 
8MM305 Självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi, master 30 hp 
 
Valbara ämnesspecifika kurser:   
8MM158 Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7,5 hp 
8MM235 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 7,5 hp 
8MM209 Fysioterapi - verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp  
8MM230 Idrottsmedicin, 7,5 hp  
8MM328 Implementering inom fysioterapi, 7,5 hp 
8MM232 Litteraturkurs med valbar inriktning fysioterapi, 7,5 hp 
8MM343 Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, 7,5 hp 
8MM344 Smärta och smärtbehandling, 7,5 hp 
8MM237 Yrsel och balansrubbningar, 7,5 hp 
 
Obligatoriska generella (interprofessionella) kurser: 
8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp 
8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp 
8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp 
8MM157 Förbättringsarbete, 7,5 hp 
 
Obligatoriska kurser för inriktning e-hälsa: 
8MM318 E-hälsa visioner och verktyg, 7,5 hp 
8MM319 E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp 
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Obligatoriska kurser för inriktning hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens, minst två av följande, valfritt vilka: 
8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp  
8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp  
8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp  
8MM331 Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 
 
Tillgodoräknande av ämnesspecifika kurser i fysioterapi och generella 
kurser 
Studenter som läser huvudområdet fysioterapi på Masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap har möjlighet att få enstaka tidigare avklarade fristående kurser 
tillgodoräknade. Tillgodoräknande görs alltid utifrån en bedömning av innehållet i den 
aktuella kursen. Vid bedömning av ämnesspecifika kurser konsulteras 
ämnesföreträdare. 
 
Individuell studieplan 
Studentens individuella studieplan upprättas i samråd med en mentor, en lärare med 
ämnesspecifik kompetens inom fysioterapi, som också erbjuder mentorsamtal varje 
termin. Val av kurser och studieupplägg diskuteras utifrån individuella behov och 
intresseområden, ofta  relaterat till studentens professionella verksamhetsanknytning.  
 
Uppfyllelse av examensmål 
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen 
när examen utfärdas. Studenten fördjupar sig inom fysioterapi, utvecklar 
professionella och interprofessionella kompetenser och förbereds för fortsatt 
utbildning på forskarnivå. Programstudierna motsvarar de allmänna målen i 
Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434) och mål för masterexamen enligt 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100,) samt lokala mål för medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet, vilket framgår i huvuddokumentet för kvalitetsrapporten för 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 
 
Godkända studier inom huvudområdet fysioterapi med vald inriktning (E-hälsa / 
Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens) uppfyller kraven för en Medicine 
masterexamen inom fysioterapi. 
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Bilaga 4  Logopedi  
 
Huvudområde Logopedi 
 
Bilaga Logopedi har diskuterats och godkänts av: 
Elin Ekbladh, universitetslektor, programansvarig 
Agneta Kullberg, universitetslektor, biträdande programansvarig 
Inger Lundeborg Hammarström, docent, mentor i logopedi  
Christina Samuelsson, professor, ämnesföreträdare i logopedi 
 
Examen: Medicine masterexamen inom logopedi 
 
KURSER 
 
Obligatoriska ämnesspecifika kurser:  
8MM329 Implementering inom logopedi, 7,5 hp 
 

8MM309 Självständigt arbete (examensarbete) i logopedi, master 15 hp  
eller 
8MM310  Självständigt arbete (examensarbete) i logopedi, master 30 hp 
 
Valbara ämnesspecifika kurser:   
8MM338 Kvalitetsregister, 7,5 hp 
8MM333 Litteraturfördjupning inom logopedi, 7,5 hp 
8MM339 Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt, 7,5 hp 
 
Obligatoriska generella (interprofessionella) kurser: 
8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp 
8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp 
8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp  
8MM157 Förbättringsarbete, 7,5 hp 
 
INRIKTNINGAR 
Obligatoriska kurser för inriktning E-hälsa: 
8MM318 E-hälsa visioner och verktyg, 7,5 hp 
8MM319 E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp 
 
Obligatoriska kurser för inriktning Hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens, minst två av följande, valfritt vilka: 
8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp  
8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp  
8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp  
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Tillgodoräknande av ämnesspecifika kurser i logopedi och generella 
kurser 
Studenter som läser huvudområdet logopedi på Masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap har oftast sedan tidigare en magisterexamen i logopedi från 
logopedprogram, vilket medför att det är vanligt att kurser tillgodoräknas, tex 
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp. Tillgodoräknande görs alltid 
utifrån en bedömning av innehållet i den aktuella kursen. Vid bedömning av 
ämnesspecifika kurser konsulteras ämnesföreträdare. 
 
Individuell studieplan 
Studenterna har en mentor, en lärare med ämnesspecifik kompetens inom logopedi, 
som följer den enskilde studenten med mentorsamtal varje termin. Studenterna 
diskuterar sin individuella studieplan gällande val av kurser och studieupplägg med 
sin mentor utifrån individuella behov och intresseområde, vilket ofta är relaterat till 
studentens  professionella verksamhetsanknytning.  
 
Uppfyllelse av examensmål 
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen 
när examen utfärdas. Studenten fördjupar sig inom logopedi och utvecklar 
professionella och interprofessionella kompetenser och studierna förbereder för 
fortsatt utbildning på forskarnivå. Programstudierna motsvarar de allmänna målen i 
Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434) och mål för masterexamen enligt 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100,) samt lokala mål för medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet, vilket framgår i huvuddokumentet för kvalitetsrapporten för 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 
 
Godkända studier inom huvudområdet logopedi med vald inriktning (E-hälsa / Hälsa, 
kvalitet och interprofessionell kompetens) uppfyller kraven för en Medicine 
masterexamen inom logopedi. 
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Bilaga 5 Medicinsk pedagogik 
 
Huvudområde Medicinsk pedagogik 
 
Bilaga Medicinsk pedagogik har diskuterats och godkänts av: 
Elin Ekbladh, universitetslektor, programansvarig 
Agneta Kullberg, universitetslektor, biträdande programansvarig 
Elaine Sjögren, universitetslektor, mentor i medicinsk pedagogik 
Annika Lindh Falk, universitetslektor, mentor i medicinsk pedagogik 
Madeleine Abrandt Dahlgren, professor, ämnesföreträdare i medicinsk pedagogik 
 
Examen: Masterexamen inom medicinsk pedagogik  
 
 
KURSER 
 

Obligatoriska ämnesspecifika kurser:  
8MM151 Pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården del I, 7,5 hp 
 

8MM313 Självständigt arbete (examensarbete) i medicinsk pedagogik master 30 hp  
eller 
8MM312 Självständigt arbete (examensarbete) i medicinsk pedagogik master 15 hp 
 
Valbara ämnesspecifika kurser:   
8MM150 Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar, 7,5 hp 
8MM336 Litteraturfördjupning inom medicinsk pedagogik, 7,5 hp 
8MM149 Lärande och undervisning i hälso-  och sjukvårdsutbildningar, 7,5 hp 
8MM220 Pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården del II, 7,5 hp 
8MM340 Theoretical perspectives on Interprofessional Education, Learning and 

Collaboration within Practices of Health Care and Social Services, 7,5 hp 
 
Obligatoriska generella (interprofessionella) kurser: 
8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp 
8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp 
8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp 
8MM157 Förbättringsarbete, 7,5 hp 
 
INRIKTNINGAR 
Obligatoriska kurser för inriktning e-hälsa: 
8MM318 E-hälsa visioner och verktyg, 7,5 hp 
8MM319 E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp 
 
Obligatoriska kurser för inriktning hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens, minst två av följande, valfritt vilka: 
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8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp  
8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp  
8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp  
8MM331 Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 
 

 
Individuell studieplan 
Studentens individuella studieplan upprättas i samråd med en mentor, en lärare med 
ämnesspecifik kompetens inom medicinsk pedagogik, som också erbjuder 
mentorsamtal varje termin. Val av kurser och studieupplägg diskuteras utifrån 
individuella behov och intresseområden, ofta relaterat till studentens professionella 
verksamhetsanknytning.  
  
Studenter i medicinsk pedagogik har olika bakgrund 
Studenter som läser huvudområdet medicinsk pedagogik på Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap har en kandidatexamen (eller magisterexamen) i arbetsterapi, 
fysioterapi, logopedi, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant område.  
 
Tillgodoräknande av ämnesspecifika kurser i medicinsk pedagogik och 
generella kurser 
Studenter som läser huvudområdet medicinsk pedagogik på Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap har möjlighet att få enstaka tidigare avklarade fristående kurser 
tillgodoräknade. Tillgodoräknande görs alltid utifrån en bedömning av innehållet i den 
aktuella kursen. Vid bedömning av ämnesspecifika kurser konsulteras 
ämnesföreträdare. 
 
Uppfyllelse av examensmål 
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna 
uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen när examen 
utfärdas. Studenten fördjupar sig inom medicinsk pedagogik och utvecklar kunskap, 
färdigheter och förmågor på avancerad nivå och förbereds för fortsatt utbildning på 
forskarnivå. Programstudierna motsvarar de allmänna målen i Högskolelagen 1 kap 
(SFS 1992:1434) och mål för masterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 
1993:100,) samt lokala mål för medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, vilket 
framgår i huvuddokumentet för kvalitetsrapporten för Masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap. 
 
Godkända studier inom huvudområdet medicinsk pedagogik med vald inriktning (E-
hälsa / Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens) uppfyller kraven för en 
Masterexamen inom medicinsk pedagogik. 
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Bilaga 6 Omvårdnadsvetenskap 
 
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap 
 
Bilaga Omvårdnadsvetenskap har diskuterats och godkänts av: 
Elin Ekbladh, universitetslektor, programansvarig 
Agneta Kullberg, universitetslektor, biträdande programansvarig 
Ann Catrine Eldh, biträdande professor, mentor i omvårdnadsvetenskap 
Carina Berterö, professor, ämnesföreträdare i omvårdnadsvetenskap 
 
 
Examen: Medicine masterexamen inom omvårdnadsvetenskap 
 
 
KURSER 
 
Obligatoriska ämnesspecifika kurser:  
8MM228 Egenvård vid kroniska sjukdomar, 7,5 hp 
 

8MM309 Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, master 15 hp  
eller 
8MM310 Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, master 30 hp 
 
Valbara ämnesspecifika kurser:   
8MM331 Implementering inom omvårdnadsvetenskap, 7,5 hp 
8MM338 Kvalitetsregister, 7,5 hp 
8MM334 Litteraturfördjupning inom omvårdnadsvetenskap, 7,5 hp  
8MM151  Pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården I, 7,5 hp 
8MM220 Pedagogiska processer inom hälso- och sjukvården II, 7,5 hp 
8MM227 Personcentrerad vård kontra egenvård, 7,5 hp 
8MM344 Smärta och smärtbehandling, 7,5 hp 
 
 
Obligatoriska generella (interprofessionella) kurser: 
8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp 
8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp 
8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp 
8MM157 Förbättringsarbete, 7,5 hp 
 
INRIKTNINGAR 
Obligatoriska kurser för inriktning e-hälsa: 
8MM318 E-hälsa visioner och verktyg, 7,5 hp 
8MM319 E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp 
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Obligatoriska kurser för inriktning hälsa, kvalitet och interprofessionell 
kompetens, minst två av följande, valfritt vilka: 
8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp  
8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp  
8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp  
8MM322 Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 
 
 
Studenter med magisterexamen (specialistsjuksköterska) i 
omvårdnadsvetenskap sedan tidigare 
Studenter som läser huvudområdet omvårdnadsvetenskap på Masterprogrammet i 
medicinsk vetenskap har oftast sedan tidigare en magisterexamen från 
specialistsjuksköterskeprogram, vilket medför att det är vanligt att kurser 
tillgodoräknas, tex Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp. 
Tillgodoräknande görs alltid utifrån en bedömning av innehållet i de kurser studenten 
genomfört sedan tidigare och önskar få tillgodoräknande i sin masterexamen. Vid 
bedömning av ämnesspecifika kurser konsulteras ämnesföreträdare. 
 
Individuell studieplan 
Studenterna har en mentor, en lärare med ämnesspecifik kompetens inom 
omvårdnadsvetenskap, som följer den enskilde studenten med mentorsamtal varje 
termin. Studenterna diskuterar sin individuella studieplan gällande val av kurser och 
studieupplägg med sin mentor utifrån individuella behov och intresseområde, vilket 
ofta är relaterat till studentens professionella verksamhetsanknytning.  
 
Uppfyllelse av examensmål 
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt examensordningen 
när examen utfärdas. Studenten fördjupar sig inom omvårdnadsvetenskap och 
utvecklar professionella och interprofessionella kompetenser. Studierna förbereder 
dessutom för forskarutbildning. Programstudierna motsvarar de allmänna målen i 
Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434) och mål för masterexamen enligt 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100,) samt lokala mål för medicinska fakulteten vid 
Linköpings universitet, vilket framgår i huvuddokumentet för kvalitetsrapporten för 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 
 
Godkända studier inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap med vald inriktning (E-
hälsa / Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens) uppfyller kraven för en 
Medicine masterexamen inom omvårdnadsvetenskap. 
 
 



Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå 
Bilaga 7 Lärartabell

Tabellen avser följande utbildning: Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förteckning över lärare med uppdrag som kursansvarig, examinator, mentor och/eller ämnesföreträdare som medverkar  i utbildningen innevarande (vt 21) och kommande termin (ht 21). Tabellen syftar till att visa den huvudsakliga lärarkompetensen och lärarkapaciteten. 
Samtliga lärare har inte redovisats tex framgår inte  handledare för examensarbeten, basgruppshandledare, föreläsare, lärare som håller i enskilda uppgifter i kurser mm. 

Namn Anställning* Akademisk grad Institution 
Kompetensområde med relevans för utbildningen

Eventuell professionskompetens 
Kurs:-

ansvarig
Examinator Mentor Ämnesföreträdare

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande; Kurs: 
Jämlik vård och välfärd; Kurs: Litteraturfördjupning inom 
folkhälsovetenskap; Kurs: Självständigt arbete 
(examensarbete) master i folkhälsovetenskap

sjuksköterska

x x Folkhälsovetenskap

Biträdande professor Biträdande professor HMV Kurs: Smärta och smärtbehandling fysioterapeut x
Biträdande professor Biträdande professor HMV Ämnesföreträdare omvårdnadsvetenskap; Kurs: Vetenskaplig 

forskningsmetodik inom medicin 1; Kurs: Vetenskaplig 
forskningsmetodik inom medicin 2;  Kurs: Implementering 
inom omvårdnadsvetenskap; Kurs: Självständigt arbete 
(examensarbete) master i omvårdnadsvetenskap

sjuksköterska

x x Omvårdnadsvetenskap Omvårdnadsvetenskap

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Smärta och smärtbehandling fysioterapeut x
Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 1; Kurs: 

Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 2; Kurs: 
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar; 
Kurs: Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens 
professionsutbildningar; Kurs: Litteraturfördjupning inom 
medicinsk pedagogik

arbetsterapeut x Medicinsk pedagogik

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs:: Undersökning och behandling av yrsel och 
balansrubbningar

fysioterapeut
x x

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering arbetsterapeut x
Biträdande professor Biträdande professor HMV Kurs: Förbättringsarbete ; Kurs: Kvalitetsregister; Kurs: Hälsa, 

livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått
arbetsterapeut

x x

Professor Professor HMV Ämnesföreträdare omvårdnadsvetenskap VT 21; Kurs: 
Egenvård vid kronisk sjukdom; Kurs: Personcentrerad vård 
kontra egenvård; Kurs: Självständigt arbete (examensarbete) 
master i omvårdnadsvetenskap

sjuksköterska

x x Omvårdnadsvetenskap

Professor Professor BKV Ämnesföreträdare logopedi; Kurs: Självständigt arbete 
(examensarbete) master i logopedi

logoped
x Logopedi

Universitetslektor Med Dr HMV  VT 21: Kurs: Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 1; 
Kurs: Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 2; Kurs: 
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar; 
Kurs: Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens 
professionsutbildningar; Kurs: Litteraturfördjupning inom 
medicinsk pedagogik

biomedicinsk analytiker

x Medicinsk pedagogik

Universitetslektor Med Dr HMV Programansvarig; Kurs: Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering; Kurs: Litteraturfördjupning inom 
arbetsterapi;Kurs: Implementering inom arbetsterapi;  Kurs: 
Självständigt arbete (examensarbete) master i arbetsterapi 
Kurs: Arbete, hälsa och välfärdssystem

arbetsterapeut

x x Arbetsterapi

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och 
beteendemedicin

fysioterapeut
x

Universitetslektor Docent BKV Kurs: Implementering inom Logopedi, Kurs: Självständigt 
arbete (examensarbete) master i logopedi; Kurs: 
Litteraturfördjupning inom logopedi; Kurs: Praktisk logopedi 
och professionellt förhållningssätt

logoped

x x Logopedi

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått läkare x
Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Arbete, hälsa och välfärdssystem arbetsterapeut x
Universitetsadjunkt Med lic HMV Kurs: projekt e-hälsa arbetsterapeut x x
Universitetslektor Docent HMV Kurs: Förbättringsarbete x
Professor Professor HMV Kurs: Idrottsmedicin fysioterapeut x
Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Theoretical perspectives in Interprofessional Education, 

Learning and Collaboration within Practices of Health Care 
and Social Services

biomedicinsk analytiker
x x

Universitetsadjunkt Med Dr HMV Kurs: Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande; Kurs: 
kvalitetsregister

statistiker
x

Biträdande UniversitetslektoDocent HMV Kurs: Implementering  inom hälso- och sjuvård; Kurs: 
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö;  
Kurs: Jämlik vård och välfärd; Kurs: Självständigt arbete 
(examensarbete) master i folkhälsovetenskap

beteendevetare

x x

Professor HMV Ämnesföreträdare medicinsk pedagogik;  Kurs: Lärande och 
undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar; Kurs: 
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens 
professionsutbildningar; Kurs: Självständigt arbete 
(examensarbete) master i medicinsk pedagogik

fysioterapeut

x Medicinsk pedagogik

Universitetslektor Docent HMV Kurs: E-hälsa: visioner och verktyg; Kurs: E-hälsa: digitala 
verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom

datavetare
x x

Professor Professor  HMV Ämnesföreträdare arbetsterapi; Kurs: Arbetsterapi inom 
äldreområdet; Kurs: Arbetsterapi för att främja hälsa vid 
psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar; Kurs: 
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering; Kurs: 
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering; Kurs: 
Självständigt arbete (examensarbete) master i arbetsterapi

arbetsterapeut

x Arbetsterapi

Professor Professor HMV Ämnesföreträdare fysioterapi; Kurs: Idrottsmedicin; Kurs: 
Självständigt arbete (examensarbete) master i fysioterapi

fysioterapeut
x Fysioterapi

Universitetsadjunkt Med Dr HMV Kurs: Social epidemiology statistiker x
Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Ländryggsbesvär- undersökning och behandling; Kurs: 

LitteraturKurs: med valbar inriktning i fysioterapi; Kurs: 
Fysioterapi- verksamhetsförlagd utbildning; 

fysioterapeut
x x

Biträdande professor Biträdande professor HMV Kurs: Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 1; Kurs: 
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 2; Kurs: 
Litteraturfördjupning inom omvårdnadsvetenskap; Kurs:  Kurs: 
Självständigt arbete (examensarbete) master i 
omvårdnadsvetenskap

sjuksköterska

x x

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Fysioterapi vid neurologisk funktionshinder fysioterapeut x x
Professor Med Dr HMV Ämnesansvarig folkhälsovetenskap läkare Folkhälsovetenskap
Biträdande professor Biträdande professor HMV Kurs: Fysioterapi- klinisk utvärdering och mätmetod; Kurs: 

Implementering  inom hälso- och sjukvård; Kurs: 
Implementering inom fysioterapi;  Kurs: Implementering inom 
folkhälsovetenskap;  Kurs: Självständigt arbete 
(examensarbete) master i fysioterapi

fysioterapeut

x x Fysioterapi

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och 
beteendemedicin

fysioterapeut
x

Professor Professor HMV Kurs: Information systems in Public Health and Health Service 
Planning, Kurs: Social epidemiology

läkare
x x

Universitetslektor Docent HMV Kurs: Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande 
miljö

arbetsterapeut
x

Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Ländryggsbesvär- undersökning och behandling sjukgymnast x
Universitetslektor Med Dr HMV Kurs: Arbetsterapi inom äldreområdet; Kurs: Arbetsterapi för 

att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva 
funktionsnedsättningar

arbetsterapeut
x

Omfattning (del av heltid) varierar mellan 2-20%
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A D E F G H I K
Nationella mål Kurskod Lärandemål Kunskapsform Basgruppsscenarion Lärstödjande moment/Föreläsning Examinerande moment/ Uppgift / Seminarium Huvudområde
NA1NA2NA3NY1NY
3NY8

8MM317 Redogöra för hälso- och sjukvårdens mål i relation till 
kvalitet och resultat

Kunskap och förståelse 8MM317 Olika hälsodimensioner 1 8MM317  Introduktion till hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 18MM317 Teamarbete inom 
hälso- och sjukvården8MM317 Interprofessionellt lärande8MM317 Genus i hälso- och 
sjukvården8MM317 Rik och frisk eller fattig och sjuk8MM317 Patientsäkerhet8MM317 Hälso- och 
sjukvårdens organisation

8MM317 Studieuppgift 2 Centrala begrepp inom hälso- sjukvård- individuell skriftlig ch muntlig8MM317 
Studieuppgift 3 Nationella kvalitetsregister- grupp- skriftlig och muntlig8MM317 Tentamen - Hälsofrämjande, 
sjukdomsförebyggande, kvalitet, IPL-  relaterat till professionsområde, individuell skriftlig8MM317 Basgrupp 
med IBU

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3

8MM317 Förklara hur hälso- och sjukvården bedriver 
kvalitetsarbete, särskilt avseende kvalitetsregister

Kunskap och förståelse 8MM317 Hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat 28MM317 
Kvalitet, effektivitet, ersättningssystem 38MM317 Kvalitetsaspekter 
inom hälso- och sjukvården 4

8MM317  Introduktion till hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 18MM317 Introduktion till 
kvalitetsregister8MM317 Patientsäkerhet8MM317 Hälso- och sjukvårdens organisation

8MM317 Studieuppgift 3 Nationella kvalitetsregister- grupp- skriftlig och muntlig8MM317 Basgrupp med IBU ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY8

8MM317 Kritiskt bearbeta centrala begrepp som hälsa och 
sjukdom, hälsofrämjande, sjukdomsprevention, 
kvalitet och e-hälsa

Kunskap och förståelse 8MM317 Olika hälsodimensioner 18MM317 Hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat 28MM317 Kvalitetsaspekter inom hälso- och 
sjukvården 4

8MM317  Introduktion till hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 18MM317 Genus i hälso- och 
sjukvården8MM317 Rik och frisk eller fattig och sjuk8MM317 Patientsäkerhet8MM317 Hälso- och 
sjukvårdens organisation

8MM317 Studieuppgift 2 Centrala begrepp inom hälso- sjukvård- individuell skriftlig ch muntlig8MM317 
Basgrupp med IBU8MM317 Tentamen - Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, kvalitet, IPL-  relaterat till 
professionsområde, individuell skriftlig

ALLA

NA1NA2NA3NY3NY
9

8MM317 Tillämpa ett problembaserat och interprofessionellt 
arbetssätt och lärande

Färdighet och förmåga 8MM317 Olika hälsodimensioner 18MM317 Hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat 28MM317 Kvalitet, effektivitet, ersättningssystem 
38MM317 Kvalitetsaspekter inom hälso- och sjukvården 48MM317 
Genusaspekter inom hälso- sjukvården 58MM317 Hälsans ojämnlika 
fördelning 6

8MM317  Introduktion till hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 18MM317 Interprofessionellt 
lärande8MM317 Teamarbete inom hälso- och sjukvården8MM317 Informationssökning i databaser, 
kritisk granskning

8MM317 Basgrupp med IBU8MM317 Tentamen - Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, kvalitet, IPL-  
relaterat till professionsområde, individuell skriftlig8MM317 Studieuppgift 1 Portfolio - individuell skriftlig och 
muntlig

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3NY6NY8

8MM317 Värdera hälso- och sjukvårdens resultat avseende 
effekter på hälsa och sjukdom, samt skillnader mellan 
grupper med olika livsvillkor

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM317 Genusaspekter inom hälso- sjukvården 58MM317 Hälsans 
ojämnlika fördelning 6

8MM317 Genus i hälso- och sjukvården8MM317 Rik och frisk eller fattig och sjuk8MM317 Hälso- och 
sjukvårdens organisation8MM317  Introduktion till hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 1

8MM317 Basgrupp med IBU8MM317 Studieuppgift 3 Nationella kvalitetsregister- grupp- skriftlig och 
muntlig8MM317 Tentamen - Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, kvalitet, IPL-  relaterat till 
professionsområde, individuell skriftlig

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Redogöra för grundläggande kvantitativa och 
kvalitativa metoder/ansatser inom det medicinska 
vetenskapsområdet

Kunskap och förståelse 8MM323 Scenario 1 statistik8MM323 Scenario 1 forts.  statistik 
Praktiskt genomförande, statistiska analyser8MM323 Scenario 2 
Kvalitativ bearbetning av text I I8MM323 Scenario 2 forts. Kvalitativ 
bearbetning av text II  

8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen8MM323 Kvantitativa metoder I. 
Hypotesprövning och signifikans som studiedesign8MM323 Kvalitativa metod 18MM323 Kvantitativa 
metoder II. Databashantering och SPSS8MM323 Intro till kvantitativa data (register, enkäter 
osv).Grundläggande verktyg för frågekonstruktion.8MM323 Kvalitativ metod 28MM323 Statistisk 
bearbetning

8MM323 Studieuppgift 1: Framställa ett PM8MM323 Individuell hemtentamen utifrån kvalitativ & kvantitativ 
design ,metod & forskningsetik. Självvärdering

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Redogöra för den empiriska forskningsprocessens 
grundläggande element avseende studieobjekt, 
perspektiv, design, data, datainsamlingsformer, 
analystekniker och framställningssätt i såväl 
kvantitativ som kvalitativ forskning

Kunskap och förståelse 8MM323 Scenario 1 statistik8MM323 Scenario 1 forts.  statistik 
Praktiskt genomförande, statistiska analyser8MM323 Scenario 2 
Kvalitativ bearbetning av text I I8MM323 Scenario 2 forts. Kvalitativ 
bearbetning av text II  

8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen8MM323 Kvantitativa metoder I. 
Hypotesprövning och signifikans som studiedesign8MM323 Kvalitativa metod 18MM323 Kvantitativa 
metoder II. Databashantering och SPSS8MM323 Kvalitativ metod 28MM323 Statistisk 
bearbetning8MM323 Intro till kvantitativa data (register, enkäter osv).Grundläggande verktyg för 
frågekonstruktion.

8MM323 Studieuppgift 1: Framställa ett PM8MM323 Individuell hemtentamen utifrån kvalitativ & kvantitativ 
design ,metod & forskningsetik. Självvärdering

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Redogöra för hur begrepp som validitet, reliabilitet, 
giltighet och trovärdighet används inom det 
medicinska vetenskapsområdet

Kunskap och förståelse 8MM323 Scenario 1 statistik8MM323 Scenario 1 forts.  statistik 
Praktiskt genomförande, statistiska analyser8MM323 Scenario 2 
Kvalitativ bearbetning av text I I8MM323 Scenario 2 forts. Kvalitativ 
bearbetning av text II  

8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen8MM323 Intro till kvantitativa data (register, 
enkäter osv).Grundläggande verktyg för frågekonstruktion.

8MM323 Individuell hemtentamen utifrån kvalitativ & kvantitativ design ,metod & forskningsetik. 
Självvärdering

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Förklara grundläggande forskningsetiska principer 
inklusive forskningsetisk prövning

Kunskap och förståelse 8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen 8MM323 Studieuppgift 1: Framställa ett PM8MM323 Individuell hemtentamen utifrån kvalitativ & kvantitativ 
design ,metod & forskningsetik. Självvärdering

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Beskriva grundläggande epidemiologiska begrepp 
och studiedesign

Kunskap och förståelse 8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen 8MM323 Studieuppgift 1: Framställa ett PM ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Tillämpa grundläggande kvantitativa statistiska 
analysmetoder

Färdighet och förmåga 8MM323 Scenario 1 statistik8MM323 Scenario 1 forts.  statistik 
Praktiskt genomförande, statistiska analyser8MM323 Scenario 2 
Kvalitativ bearbetning av text I I8MM323 Scenario 2 forts. Kvalitativ 
bearbetning av text II  

8MM323 Kvantitativa metoder I. Hypotesprövning och signifikans som studiedesign8MM323 
Kvantitativa metoder II. Databashantering och SPSS8MM323 Statistisk bearbetning8MM323 Intro till 
kvantitativa data (register, enkäter osv).Grundläggande verktyg för frågekonstruktion.

8MM323 Studieuppgift 3: Statistisk bearbetning ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Tillämpa grundläggande kvalitativa analysmetoder Färdighet och förmåga 8MM323 Scenario 1 statistik8MM323 Scenario 1 forts.  statistik 
Praktiskt genomförande, statistiska analyser8MM323 Scenario 2 
Kvalitativ bearbetning av text I I8MM323 Scenario 2 forts. Kvalitativ 
bearbetning av text II  

8MM323 Kvalitativa metod 18MM323 Kvalitativ metod 2 8MM323 Studieuppgift 2: Textanalys ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7NY8

8MM3238
FA286

Visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt för 
olika vetenskapliga metoder, den vetenskapliga 
processen och forskningsetik

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM324 Scenario 1a Absoluta och relativa tal (epidemiologi)8MM324 
Scenario 1b forts. absoluta och relativa tal: etiska perspektiv8MM324 
Scenario 2 b forts Kvalitet och trovärdighet: medicinsk forskning och 
genus8MM324 Scenario 2a Kvalitet och trovärdighet 
(chokladkonsumtion & nobelpris)8MM324 Scenario 3 Problem med 
vetenskapliga metoder? (bl a J Ioannidis forskning)

8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen 8MM323 Individuell hemtentamen utifrån kvalitativ & kvantitativ design ,metod & forskningsetik. 
Självvärdering

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY6NY7

8MM3238
FA286

Värdera och argumentera för val av lämplig 
metod/ansats relaterad till ett problemområde

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM324 Scenario 3 Problem med vetenskapliga metoder? (bl a J 
Ioannidis forskning)

8MM323 Grundläggande begrepp, forskningsprocessen8MM323 Kvantitativa metoder I. 
Hypotesprövning och signifikans som studiedesign8MM323 Kvalitativa metod 18MM323 Kvantitativa 
metoder II. Databashantering och SPSS8MM323 Kvalitativ metod 28MM323 Intro till kvantitativa data 
(register, enkäter osv).Grundläggande verktyg för frågekonstruktion.

8MM323 Individuell hemtentamen utifrån kvalitativ & kvantitativ design ,metod & forskningsetik. 
Självvärdering

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY5NY8

8MM3248
FA287

Förklara begrepp inom vetenskapsteori och 
vetenskapshistorisk utveckling inom medicinsk 
forskning

Kunskap och förståelse 8MM324 Scenario 2 b forts Kvalitet och trovärdighet: medicinsk 
forskning och genus8MM324 Scenario 2a Kvalitet och trovärdighet 
(chokladkonsumtion & nobelpris)8MM324 Scenario 3 Problem med 
vetenskapliga metoder? (bl a J Ioannidis forskning)

8MM324 Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 8MM324 Workshop: reflektion utifrån texter/artiklar/film: J Bornemark, H Kjöller, & R Åsberg. Arbetar i 
Padlet8MM324 Individuell hemtentamen utifrån det egna självständiga arbetet: applicera vetenskapsteoretiska 
& vetenskapshistoriskt perspektiv samt etisk tillämpning. Självvärdering.

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY7NY8

8MM3248
FA287

Redogöra för riktlinjer som finns för olika 
ansatser/metoder som tillämpas i medicinsk 
forskning

Kunskap och förståelse 8MM324 Scenario 1a Absoluta och relativa tal (epidemiologi)8MM324 
Scenario 2a Kvalitet och trovärdighet (chokladkonsumtion & 
nobelpris)8MM324 Scenario 2 b forts Kvalitet och trovärdighet: 
medicinsk forskning och genus8MM324 Scenario 3 Problem med 
vetenskapliga metoder? (bl a J Ioannidis forskning)

8MM324 Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning8MM324 Testa och 
bedöma frågor och frågeformulär, validitet och reliabilitet. Intro till testteori och skalor.8MM324 
Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

8MM324 Studieuppgift 1: Ditt projekts bidrag till vetenskapssamhället? Peer review8MM324 Studieuppgift tre, 
styrkor svagheter i kvalitativ metod, tre artiklar8MM324 Studieuppgift 2: Fiktiv ansökan EPM. Peer review.

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY5NY7NY8

8MM3248
FA287

Redogöra för adekvata applikationsfält för olika 
ansatser/metoder

Kunskap och förståelse 8MM324 Scenario 3 Problem med vetenskapliga metoder? (bl a J 
Ioannidis forskning)

8MM324 Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning8MM324 Testa och 
bedöma frågor och frågeformulär, validitet och reliabilitet. Intro till testteori och skalor.8MM324 
Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

8MM324 Studieuppgift 1: Ditt projekts bidrag till vetenskapssamhället? Peer review8MM324 Individuell 
hemtentamen utifrån det egna självständiga arbetet: applicera vetenskapsteoretiska & vetenskapshistoriskt 
perspektiv samt etisk tillämpning. Självvärdering.8MM324 Studieuppgift tre, styrkor svagheter i kvalitativ 
metod, tre artiklar

ALLA

Bilaga 8 Översikt målmatris
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY7NY8

8MM3248
FA287

Redogöra för essentiell kritik som riktats mot 
ansatser/metoder och argumentera för olika 
ansatsers/metoders styrkor och svagheter

Kunskap och förståelse 8MM324 Scenario 3 Problem med vetenskapliga metoder? (bl a J 
Ioannidis forskning)8MM324 Scenario 1b forts. absoluta och relativa 
tal: etiska perspektiv8MM324 Scenario 2a Kvalitet och trovärdighet 
(chokladkonsumtion & nobelpris)

8MM324 Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning8MM324 Testa och 
bedöma frågor och frågeformulär, validitet och reliabilitet. Intro till testteori och skalor.8MM324 
Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

8MM324 Workshop: reflektion utifrån texter/artiklar/film: J Bornemark, H Kjöller, & R Åsberg. Arbetar i 
Padlet8MM324 Studieuppgift 1: Ditt projekts bidrag till vetenskapssamhället? Peer review8MM324 
Studieuppgift tre, styrkor svagheter i kvalitativ metod, tre artiklar8MM324 Individuell hemtentamen utifrån det 
egna självständiga arbetet: applicera vetenskapsteoretiska & vetenskapshistoriskt perspektiv samt etisk 
tillämpning. Självvärdering.

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3248
FA287

Tillämpa forskningsetiska principer och lagar Färdighet och förmåga 8MM324 Scenario 1b forts. absoluta och relativa tal: etiska perspektiv 8MM324 Studieuppgift 2: Fiktiv ansökan EPM. Peer review. ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3248
FA287

Motivera val av ansatser/metoder utifrån 
vetenskapsfilosofiska och teoretiska grundvalar

Färdighet och förmåga 8MM324 Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 8MM324 Studieuppgift 1: Ditt projekts bidrag till vetenskapssamhället? Peer review8MM324 Studieuppgift tre, 
styrkor svagheter i kvalitativ metod, tre artiklar8MM324 Individuell hemtentamen utifrån det egna självständiga 
arbetet: applicera vetenskapsteoretiska & vetenskapshistoriskt perspektiv samt etisk tillämpning. Självvärdering.

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY5NY7NY8NY9

8MM3248
FA287

Reflektera över olika ansatser/metoder ur ett 
vetenskapshistoriskt perspektiv

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM324 Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 8MM324 Seminarium: portfoliostrimma8MM324 Individuell hemtentamen utifrån det egna självständiga 
arbetet: applicera vetenskapsteoretiska & vetenskapshistoriskt perspektiv samt etisk tillämpning. Självvärdering.

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3248
FA287

Värdera grundläggande analysmetoder såsom 
biostatistik, epidemiologi, psykometri, kvalitativ 
bearbetning och relatera till vetenskapsteori

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM324 Scenario 1a Absoluta och relativa tal (epidemiologi)8MM324 
Scenario 2 b forts Kvalitet och trovärdighet: medicinsk forskning och 
genus8MM324 Scenario 2a Kvalitet och trovärdighet 
(chokladkonsumtion & nobelpris)

8MM324 Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning8MM324 Testa och 
bedöma frågor och frågeformulär, validitet och reliabilitet. Intro till testteori och skalor.8MM324 
Epidemiologi ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

8MM324 Studieuppgift tre, styrkor svagheter i kvalitativ metod, tre artiklar8MM324 Individuell hemtentamen 
utifrån det egna självständiga arbetet: applicera vetenskapsteoretiska & vetenskapshistoriskt perspektiv samt 
etisk tillämpning. Självvärdering.

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4NY7

8MM157 Förklara faktorer som påverkar vårdens kvalitet och 
som har betydelse för en hållbar utveckling

Kunskap och förståelse 8MM157  Basgrupp 1:  diskutera alla gruppdeltagares projektplanering 
(som lämnats in skriftligt)

8MM157 Förbättringskunskap och förbättringsarbete8MM157 Kvalitetsarbete, etik och lärande 8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts8MM157 Examinationsseminarium presentera och kommunicera 
förbättringsprojektet, muntligt och skriftlig inlämning.

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4NY7

8MM157 Identifiera och analysera olika lärprocesser vid 
utveckling och genomförande av förbättringsprojekt

Kunskap och förståelse 8MM157  Basgrupp 2:  diskutera utvecklingen av  projekten och vad 
som kan vara adekvata teorier och metoder om förbättring och/eller 
implementering som ni kan förankra era projekt i och som är relevanta 
med tanke på kursens lärandemål.

8MM157 Förbättringskunskap och förbättringsarbete8MM157 Processledarskap8MM157 Arbets- och 
förändringspsykologi

8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4NY5NY6NY7

8MM157 Utarbeta, planera och organisera ett 
förbättringsprojekt inom hälso-och sjukvård, vård 
och omsorg

Färdighet och förmåga 8MM157  Basgrupp 2:  diskutera utvecklingen av  projekten och vad 
som kan vara adekvata teorier och metoder om förbättring och/eller 
implementering som ni kan förankra era projekt i och som är relevanta 
med tanke på kursens lärandemål.

8MM157 Förbättringskunskap och förbättringsarbete8MM157 Processledarskap8MM157 Arbets- och 
förändringspsykologi8MM157 Kvalitetsarbete, etik och lärande

8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4NY5NY6NY7

8MM157 Tillämpa interprofessionell kompetens för att 
utveckla resultatinriktade förbättringsprocesser

Färdighet och förmåga 8MM157  Basgrupp 2:  diskutera utvecklingen av  projekten och vad 
som kan vara adekvata teorier och metoder om förbättring och/eller 
implementering som ni kan förankra era projekt i och som är relevanta 
med tanke på kursens lärandemål.8MM157  Basgrupp 3:  diskutera era 
projekt och vad som kan vara adekvata teoretisk kunskap om lärande, 
ledarskap och etiska aspekter och som går att koppla till era projekt 
och till kursens lärandemål.

8MM157 Förbättringskunskap och förbättringsarbete8MM157 Arbets- och förändringspsykologi 8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4NY7NY8

8MM157 Värdera etiska aspekter i relation till 
förbättringsarbete

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM157  Basgrupp 3:  diskutera era projekt och vad som kan vara 
adekvata teoretisk kunskap om lärande, ledarskap och etiska aspekter 
och som går att koppla till era projekt och till kursens lärandemål.

8MM157 Kvalitetsarbete, etik och lärande 8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts8MM157 Examinationsseminarium presentera och kommunicera 
förbättringsprojektet, muntligt och skriftlig inlämning.

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4NY7

8MM157 Värdera teorier och metoder inom 
förbättringskunskap, processledarskap och lärande

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM157  Basgrupp 3:  diskutera era projekt och vad som kan vara 
adekvata teoretisk kunskap om lärande, ledarskap och etiska aspekter 
och som går att koppla till era projekt och till kursens lärandemål.

8MM157 Förbättringskunskap och förbättringsarbete8MM157 Processledarskap8MM157 
Kvalitetsarbete, etik och lärande

8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts8MM157 Examinationsseminarium presentera och kommunicera 
förbättringsprojektet, muntligt och skriftlig inlämning.

ALLA

NA1NA2NA3NY3NY
4NY7NY9

8MM157 Reflektera över professionell och interprofessionell 
kompetens i relation till att utveckla och 
driva förbättringsprocesser

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM157  Basgrupp 1:  diskutera alla gruppdeltagares projektplanering 
(som lämnats in skriftligt)8MM157  Basgrupp 2:  diskutera 
utvecklingen av  projekten och vad som kan vara adekvata teorier och 
metoder om förbättring och/eller implementering som ni kan förankra 
era projekt i och som är relevanta med tanke på kursens lärandemål.

8MM157 Förbättringskunskap och förbättringsarbete8MM157 Arbets- och förändringspsykologi 8MM157 Genomföra ett förbättringsprojekt i en verksamhet. Din roll i projektet kan vara som ledare, 
medarbetare eller som rådgivare. Du ska skriva en rapport om projektet och återkoppla/presentera till 
verksamheten där projektet genomförts8MM157 Examinationsseminarium presentera och kommunicera 
förbättringsprojektet, muntligt och skriftlig inlämning.

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31
68FA269

Självständigt identifiera ett vetenskapligt 
problemområde som leder till kunskapstillskott 
inom huvudområdet

Kunskap och förståelse Ex-arb: IntroduktionEx-arb: Info-sökning databaserEx-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: 
resurstillfälle 3Ex-arb: resurstillfälle 4

Ex-arb: PM-seminariumEx-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem BEx-arb: individuellt 
skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31

Värdera och syntetisera aktuell kunskap och 
pågående forskning inom valt forskningsområde

Kunskap och förståelse Ex-arb: Info-sökning databaser Ex-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem BEx-arb: individuellt skriftligt självständigt 
arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31

Självständigt planera och genomföra ett 
examensarbete inom givna tidsramar

Färdighet och förmåga Ex-arb: IntroduktionEx-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: resurstillfälle 3Ex-arb: 
resurstillfälle 4Ex-arb: färdighetsträning statistik 1Ex-arb: färdighetsträning statistik 2Ex-arb: 
färdighetsträning statistik 3Ex-arb: färdighetsträning kvalitativ metod

Ex-arb: PM-seminariumEx-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem BEx-arb: individuellt 
skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31

formulera vetenskapliga hypoteser och 
frågeställningar

Färdighet och förmåga Ex-arb: Introduktion Ex-arb: PM-seminariumEx-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem BEx-arb: individuellt 
skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31

Välja begrepp och tillämpa en teori/modell och 
kunna motivera och argumentera för valet

Färdighet och förmåga Ex-arb: Info-sökning databaserEx-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: resurstillfälle 3Ex-
arb: resurstillfälle 4Ex-arb: färdighetsträning statistik 1Ex-arb: färdighetsträning statistik 2Ex-arb: 
färdighetsträning statistik 3Ex-arb: färdighetsträning kvalitativ metod

Ex-arb: PM-seminariumEx-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem BEx-arb: individuellt 
skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- och opponentskap

ALLA
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31
68FA269

Tillämpa en forskningsmetod, genomföra en 
fördjupad analys och sammanställa ett resultat med 
logisk struktur i relation till syftet

Färdighet och förmåga Ex-arb: färdighetsträning statistik 1Ex-arb: färdighetsträning statistik 2Ex-arb: färdighetsträning 
statistik 3Ex-arb: färdighetsträning kvalitativ metod

Ex-arb: individuellt skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- 
och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31
68FA269

Redogöra muntligt och skriftligt för sina resultat och 
på en fördjupad nivå diskutera dessa i relation till 
aktuell forskning

Färdighet och förmåga Ex-arb: Introduktion Ex-arb: individuellt skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- 
och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31
68FA269

Formulera en populärvetenskaplig sammanfattning 
av examensarbetet och kommunicera muntligt och 
skriftligt till grupper som inte är bekanta med 
forskningsfältet

Färdighet och förmåga Ex-arb: hur presentera populärvetenskapligt?Ex-arb: resurstillfälle 4 Ex-arb: individuellt skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- 
och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31

Kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och 
andras examensarbeten

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Ex-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: resurstillfälle 3 Ex-arb: PM-seminariumEx-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem BEx-arb: individuellt 
skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31
68FA269

Visa insikt om etiska principer och kunna reflektera 
över dessa i relation till det egna examensarbetet

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Ex-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: resurstillfälle 3 Ex-arb: individuellt skriftligt självständigt arbete inom respektive huvudområde med efterföljande respondent- 
och opponentskap

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31
68FA269

Använda ett forskningsetiskt förhållningssätt under 
planering, genomförande och framskrivande av 
examensarbetet

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Ex-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: resurstillfälle 3 Ex-arb: PM-seminariumEx-arb: litteratur- & metodsem AEx-arb: litteratur- & metodsem B ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3028
MM3058M
M3088MM
3108MM3
138MM31

Reflektera över egen professionell utveckling Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Ex-arb: resurstillfälle 1Ex-arb: resurstillfälle 2Ex-arb: resurstillfälle 3 Ex-arb: portfolioreflektion ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3NY7NY8

8MM1398
FA175

Redogöra för och värdera bakgrunden till och 
utvecklingen av ett aktivitetsperspektiv inom 
arbetsterapi

8MM139 Centrala begrepp i aktivitetsperspektivet8MM139 MOHO utveckling, 
aktivitetsperspektivet8MM139 Aktivitetsperspektiv i forskningen

8MM139 Studieuppgift Skriftligt dokument med efterförljande seminarium. Aktivitetsperspektivet, centrala 
begrepp ochrelation till andra viktiga hälsobegrepp8MM139 Artikelseminarium Begreppet aktivitet

AT

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY7NY8

8MM1398
FA175

Problematisera och analysera begreppet aktivitet i 
relation till andra väsentliga begrepp inom 
arbetsterapi

8MM139 Aktivitet i relation till kultur8MM139 Centrala begrepp i aktivitetsperspektivet 8MM139 Studieuppgift Skriftligt dokument med efterförljande seminarium. Aktivitetsperspektivet, centrala 
begrepp ochrelation till andra viktiga hälsobegrepp8MM139 Viktiga områden inom aktivitetsvetenskap grupp 
uppgift skriftlig ch seminarium

AT

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY5NY7NY8

8MM1398
FA175

Tillämpa och värdera ett aktivitetsperspektiv på 
individ, grupp och samhällsnivå inom hälso- och 
sjukvården

8MM139 Centrala begrepp i aktivitetsperspektivet8MM139 Aktivitetsperspektiv i forskningen8MM139 
MOHO utveckling, aktivitetsperspektivet8MM139 Aktivitet i relation till kultur

8MM139 Individuell examination med skriftlig och muntlig del. tillämpa och värdera kunskaper om hur ett 
aktivitetsperspektiv kan tillämpas på/inom det egna verksamhets-/forskningsområdet.

AT

NA1NA2NA3NY1NY
3NY7NY8

8MM1398
FA175

Identifiera och kritiskt granska vetenskapliga studier 
som relaterar till ett aktivitetsperspektiv

8MM139 Centrala begrepp i aktivitetsperspektivet8MM139 Aktivitetsperspektiv i forskningen8MM139 
MOHO utveckling, aktivitetsperspektivet8MM139 Aktivitet i relation till kultur

8MM139 Studieuppgift Skriftligt dokument med efterförljande seminarium. Aktivitetsperspektivet, centrala 
begrepp ochrelation till andra viktiga hälsobegrepp8MM139 Artikelseminarium Begreppet aktivitet8MM139 
Individuell examination med skriftlig och muntlig del. tillämpa och värdera kunskaper om hur ett 
aktivitetsperspektiv kan tillämpas på/inom det egna verksamhets-/forskningsområdet.

AT

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM1548
FA195

Förstå och förklara centrala epidemiologiska begrepp 
samt kunna förklara och jämföra olika 
epidemiologiska mått

Kunskap och förståelse 8MM154 Basgrupp 1 Studietyp och riskmått8MM154 Basgrupp 2 
Validitet och felkällor8MM154 Basgrupp 3 Kausalitet

8MM154 Introduktion till Socialepidemiologi (videoförel del  1 & 2)8MM154 Analytisk epidemiologi 
(Videoföreläsning del 3 & 4) Quiz , flipped classroom8MM154 Podcast om global hälsa och hållbar 
utveckling samt Agenda 2030 om hälsa8MM154 Det epidemiologiska badkaret (videoföreläsning 5)

8MM154 Seminarium 1: Socioekonomiska indikatorer och etiska aspekter. Stud arbetar med olika SES 
indikatorer och gör en etisk reflektion.8MM154 Seminarium 2: Deskriptiv epidemiologi8MM154 Individuell 
skriftlig uppgift i steg: 1, välj ut en artikel inom Soc-epi att granska (ska godkännas av KA)  2: Analyser enl 
instruktion av  artikeln utgör hemtentamen (svenska eller engelska).8MM154 Examinationsseminarium 
–presentation individuellt och peer review

FHV

NA1NA2NA3NY1NY
2NY4NY5NY6NY7NY
8

8MM1548
FA195

Redogöra för styrkor och svagheter för olika 
epidemiologiska studieupplägg samt 
socialepidemiologiska metoder.

Kunskap och förståelse 8MM154 Basgrupp 1 Studietyp och riskmått 8MM154 Introduktion till Socialepidemiologi (videoförel del  1 & 2)8MM154 Analytisk epidemiologi 
(Videoföreläsning del 3 & 4) Quiz , flipped classroom8MM154 Det epidemiologiska badkaret 
(videoföreläsning 5)

8MM154 Seminarium 1: Socioekonomiska indikatorer och etiska aspekter. Stud arbetar med olika SES 
indikatorer och gör en etisk reflektion.8MM154 Seminarium 2: Deskriptiv epidemiologi8MM154 Individuell 
skriftlig uppgift i steg: 1, välj ut en artikel inom Soc-epi att granska (ska godkännas av KA)  2: Analyser enl 
instruktion av  artikeln utgör hemtentamen (svenska eller engelska).8MM154 Examinationsseminarium 
–presentation individuellt och peer review

FHV

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM1548
FA195

Redogöra för olika felkällor och förstå dess 
konsekvenser på studieresultat

Kunskap och förståelse 8MM154 Basgrupp 2 Validitet och felkällor8MM154 Basgrupp 3 
Kausalitet

8MM154 Analytisk epidemiologi (Videoföreläsning del 3 & 4) Quiz , flipped classroom 8MM154 Individuell skriftlig uppgift i steg: 1, välj ut en artikel inom Soc-epi att granska (ska godkännas av KA)  2: 
Analyser enl instruktion av  artikeln utgör hemtentamen (svenska eller engelska).8MM154 
Examinationsseminarium –presentation individuellt och peer review 

FHV

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM1548
FA195

Kunna planera och argumentera för 
socialepidemiologisk studiedesign

Färdighet och förmåga 8MM154 Basgrupp 1 Studietyp och riskmått8MM154 Basgrupp 2 
Validitet och felkällor8MM154 Basgrupp 3 Kausalitet

8MM154 Introduktion till Socialepidemiologi (videoförel del  1 & 2)8MM154 Analytisk epidemiologi 
(Videoföreläsning del 3 & 4) Quiz , flipped classroom8MM154 Podcast om global hälsa och hållbar 
utveckling samt Agenda 2030 om hälsa8MM154 Det epidemiologiska badkaret (videoföreläsning 5)

8MM154 Seminarium 1: Socioekonomiska indikatorer och etiska aspekter. Stud arbetar med olika SES 
indikatorer och gör en etisk reflektion.8MM154 Seminarium 2: Deskriptiv epidemiologi8MM154 Individuell 
skriftlig uppgift i steg: 1, välj ut en artikel inom Soc-epi att granska (ska godkännas av KA)  2: Analyser enl 
instruktion av  artikeln utgör hemtentamen (svenska eller engelska).8MM154 Examinationsseminarium 
–presentation individuellt och peer review

FHV

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM1548
FA195

Analysera och tolka socialepidemiologiska studier för 
att kunna bedöma dess tillförlitlighet och 
konklusioner

Färdighet och förmåga 8MM154 Basgrupp 1 Studietyp och riskmått8MM154 Basgrupp 2 
Validitet och felkällor

8MM154 Introduktion till Socialepidemiologi (videoförel del  1 & 2)8MM154 Analytisk epidemiologi 
(Videoföreläsning del 3 & 4) Quiz , flipped classroom

8MM154 Seminarium 1: Socioekonomiska indikatorer och etiska aspekter. Stud arbetar med olika SES 
indikatorer och gör en etisk reflektion.8MM154 Seminarium 2: Deskriptiv epidemiologi

FHV
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NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM1548
FA195

Värdera styrkor och svagheter med olika definitioner 
och indelningar för att beskriva sociala förhållanden, 
samt värdera dess användbarhet i 
socialepidemiologiska studier.

Värderingsförmåga och 
värderingssätt

8MM154 Basgrupp 1 Studietyp och riskmått8MM154 Basgrupp 2 
Validitet och felkällor

8MM154 Introduktion till Socialepidemiologi (videoförel del  1 & 2)8MM154 Podcast om global hälsa 
och hållbar utveckling samt Agenda 2030 om hälsa

8MM154 Individuell skriftlig uppgift i steg: 1, välj ut en artikel inom Soc-epi att granska (ska godkännas av KA)  2: 
Analyser enl instruktion av  artikeln utgör hemtentamen (svenska eller engelska).8MM154 
Examinationsseminarium –presentation individuellt och peer review 

FHV

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY5NY6NY7NY
8

8MM1548
FA195

Förhålla sig till etiska principer i 
socialepidemiologisk forskning

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM154 Basgrupp 2 Validitet och felkällor 8MM154 Introduktion till Socialepidemiologi (videoförel del  1 & 2)8MM154 Analytisk epidemiologi 
(Videoföreläsning del 3 & 4) Quiz , flipped classroom8MM154 Podcast om global hälsa och hållbar 
utveckling samt Agenda 2030 om hälsa8MM154 Det epidemiologiska badkaret (videoföreläsning 5)

8MM154 Seminarium 1: Socioekonomiska indikatorer och etiska aspekter. Stud arbetar med olika SES 
indikatorer och gör en etisk reflektion.8MM154 Seminarium 2: Deskriptiv epidemiologi8MM154 Individuell 
skriftlig uppgift i steg: 1, välj ut en artikel inom Soc-epi att granska (ska godkännas av KA)  2: Analyser enl 
instruktion av  artikeln utgör hemtentamen (svenska eller engelska).8MM154 Examinationsseminarium 
–presentation individuellt och peer review

FHV

NA1NA2NA3NY1NY
3NY7NY8

8MM2318
FA255

Redogöra för olika typer av utvärderingsinstrument 
som kan användas inom fysioterapins 
verksamhetsområde

Kunskap och förståelse 8MM231 Statistiska metoder för kvalitetsgranskning av utvärderingsinstrument 8MM231 Studieuppgift 1 Inventering av mätmetoder och kartläggning utifrån kravspecifikation8MM231 
Studieuppgift 2 Skriftlig rapport där du utgår från ett eget patientfall, tillämpa ICF och Movement continuum 
theory. Reflektera även över vad fysioterapeuter kan ha för nytta av dessa modeller i den kliniska verksamheten. 
Uppgiften följs upp vid ett seminarium

FYSIO

NA1NA2NA3NY1NY
3NY7NY8

8MM2318
FA255

Redogöra för definitioner och begrepp av betydelse 
för kvalitetsgranskning och resultatuppföljning inom 
fysioterapi.

Kunskap och förståelse 8MM231 ICF 8MM231 Studieuppgift 1 Inventering av mätmetoder och kartläggning utifrån kravspecifikation8MM231 
Studieuppgift 2 Skriftlig rapport där du utgår från ett eget patientfall, tillämpa ICF och Movement continuum 
theory. Reflektera även över vad fysioterapeuter kan ha för nytta av dessa modeller i den kliniska verksamheten. 
Uppgiften följs upp vid ett seminarium

FYSIO

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM2318
FA255

Självständigt och utifrån ett vetenskapligt 
perspektiv, kritiskt granska, värdera och tillämpa 
mätmetoder för klinisk utvärdering inom fysioterapi, 
såväl teoretiskt som praktiskt,

Färdighet och förmåga 8MM231 Statistiska metoder för kvalitetsgranskning av utvärderingsinstrument8MM231 ICF 8MM231 Ministudie, Klinisk tillämpning av valfri mätmetod eller instrument, med posterpresentation8MM231 
Studieuppgift 4 Analys av valfri mätmetod eller instrument, skriftlig

FYSIO

NA1NA2NA3NY3NY
5NY7

8MM2318
FA255

Kommunicera resultat av genomförd granskning och 
tillämpning av mätmetoder för klinisk utvärdering 
inom fysioterapi.

Färdighet och förmåga 8MM231 Akademiskt skrivande 8MM231 Ministudie, Klinisk tillämpning av valfri mätmetod eller instrument, med posterpresentation FYSIO

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY7NY8

8MM2318
FA255

Värdera och granska tillämpningen av kliniska 
mätmetoder i vetenskapliga arbeten.

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM231 Statistiska metoder för kvalitetsgranskning av utvärderingsinstrument 8MM231 Studieuppgift 4 Analys av valfri mätmetod eller instrument, skriftlig8MM231 Studieuppgift 3 
Granskning av olika mätmetoder och instrument, gruppuppgift skriftlig och muntlig

FYSIO

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY5NY6NY7NY
8

8MM329 Förklara begrepp, teorier och modeller inom 
implementeringsforskningen

Kunskap och förståelse 8MM329 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM329 Implementering och lärande8MM329 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM329 Föreläsning: Introduktion till implementeringsforskningen8MM329 Föreläsning: forts 
Introduktion till implementeringsforskningen 

8MM329 Studieuppgift 1:evidensbaserad intervention. I grupp.  Fallseminarium. Slutlig rapport 
inlämnas.8MM329 Studieuppgift 2:Artikelseminarium 8MM329 individuell skriftlig hemtentamen utifrån ett 
scenario och instruktioner om tillämpning inom logopedi utifrån en vetenskaplig artikel

LOG

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY5NY6NY7NY
8

8MM329 Förklara implementeringsprocesser ur ett 
lärandeteoretiskt och interprofessionellt perspektiv

Kunskap och förståelse 8MM329 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM329 Implementering och lärande8MM329 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM329 ”Implementeringsobjektets” och kontextens betydelse för implementering8MM329 
Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering8MM322 Föreläsning: Strategier för 
implementering

8MM329 Studieuppgift 1:evidensbaserad intervention. I grupp.  Fallseminarium. Slutlig rapport 
inlämnas.8MM329 Studieuppgift 2:Artikelseminarium 8MM329 individuell skriftlig hemtentamen utifrån ett 
scenario och instruktioner om tillämpning inom logopedi utifrån en vetenskaplig artikel

LOG

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM329 Analysera implementeringsprocesser i logopedi 
utifrån olika förklaringsfaktorer samt teorier och 
modeller inom implementering

Färdighet och förmåga 8MM329 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM329 Implementering och lärande8MM329 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM329 Föreläsning: Introduktion till implementeringsforskningen8MM329 Föreläsning: forts 
Introduktion till implementeringsforskningen 8MM329 ”Implementeringsobjektets” och kontextens 
betydelse för implementering8MM329 Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering8MM329 
Föreläsning: Strategier för implementering

8MM329 Studieuppgift 2:Artikelseminarium LOG

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM329 Planera och utveckla implementeringsprocesser 
inom hälso- och sjukvården utifrån ett professionellt 
såväl som ett interprofessionellt perspektiv

Färdighet och förmåga 8MM329 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM329 Implementering och lärande8MM329 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM322 Föreläsning: Strategier för implementering8MM329 Föreläsning: forts Introduktion till 
implementeringsforskningen 

8MM329 Studieuppgift 1:evidensbaserad intervention. I grupp.  Fallseminarium. Slutlig rapport 
inlämnas.8MM329 Studieuppgift 2:Artikelseminarium 8MM329 individuell skriftlig hemtentamen utifrån ett 
scenario och instruktioner om tillämpning inom logopedi utifrån en vetenskaplig artikel

LOG

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM329 Föreslå och värdera strategier för framgångsrik 
implementering av innovationer och evidensbaserad 
praktik, särskilt inom logopedi

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM329 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM329 Implementering och lärande8MM329 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM329 ”Implementeringsobjektets” och kontextens betydelse för implementering8MM329 
Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering8MM329 Föreläsning: Strategier för 
implementering

8MM329 Studieuppgift 1:evidensbaserad intervention. I grupp.  Fallseminarium. Slutlig rapport 
inlämnas.8MM329 Studieuppgift 2:Artikelseminarium 8MM329 Studieuppgift 3: Portfolio8MM329 individuell 
skriftlig hemtentamen utifrån ett scenario och instruktioner om tillämpning inom logopedi utifrån en 
vetenskaplig artikel

LOG

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY5NY6NY7NY
8NY9

8MM329 Värdera professionell och interprofessionell 
kompetens i relation till implementeringsprocesser 
inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM329 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM329 Implementering och lärande8MM329 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM329 Föreläsning: Introduktion till implementeringsforskningen8MM329 Föreläsning: forts 
Introduktion till implementeringsforskningen 8MM329 ”Implementeringsobjektets” och kontextens 
betydelse för implementering8MM329 Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering8MM329 
Föreläsning: Strategier för implementering

8MM329 Studieuppgift 1:evidensbaserad intervention. I grupp.  Fallseminarium. Slutlig rapport 
inlämnas.8MM329 Studieuppgift 2:Artikelseminarium 8MM329 Studieuppgift 3: Portfolio8MM329 individuell 
skriftlig hemtentamen utifrån ett scenario och instruktioner om tillämpning inom logopedi utifrån en 
vetenskaplig artikel

LOG

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3

8MM1518
FA190

Identifiera och karaktärisera pedagogiska processer i 
vården

Kunskap och förståelse 8MM151 Scenario 1 Lärstilar8MM151 Scenario 2 Didaktik 8MM151 Inflygning i ämnet medicinsk pedagogik och centrala begrepp i lärande 8MM151 Examinationsuppgift Teoretiska perspektiv och pedagogisk process samt föreställningar om 
hälsa/ohälsa, examineras med en skriftlig rapport, kamratrespons samt en muntlig del 

MED PED
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY7

8MM1518
FA190

Beskriva och analysera hur den egna professionen 
relaterar till andra professionella grupper som 
utgångspunkt för samspel, lärande och utveckling 
inom hälso- och sjukvården

Kunskap och förståelse 8MM151 Scenario 2 Didaktik 8MM151 Interprofessionellt lärande och samarbete i hälso- och sjukvården 8MM151 Studieuppgift 1 Artikelseminarium 2 vårdteam som företeelse skriftlig sammanfattande reflektion över 
de sökta studiernas fynd och relatera dessa till 
din (egen) vårdverksamhet. Reflektera även kort över samspelet mellan professioner och dess effekter på 
pedagogiska processer i vården utifrån ett av följande perspektiv; genus, lika villkor, hållbar utveckling eller ett 
internationellt perspektiv8MM317 Studieuppgift 2 Centrala begrepp inom hälso- sjukvård- individuell skriftlig 
ch muntlig

MED PED

NA1NA2NA3NY3NY
4NY5NY6NY7

8MM1518
FA190

Analysera pedagogiska möten mellan 
patient/närstående och vårdgivare med 
utgångspunkt i pedagogisk teori

Färdighet och förmåga 8MM151 Interprofessionellt lärande och samarbete i hälso- och sjukvården 8MM151 Examinationsuppgift Teoretiska perspektiv och pedagogisk process samt föreställningar om 
hälsa/ohälsa, examineras med en skriftlig rapport, kamratrespons samt en muntlig del 

MED PED

NA1NA2NA3NY3NY
4NY5NY7NY8

8MM1518
FA190

Kritiskt granska vårdgivares, patienters och 
närståendes föreställningar om och upplevelsen av 
hälsa och ohälsa som grund för pedagogisk 
verksamhet

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM151 Scenario 3 Föreställningar om hälsa 8MM151 Examinationsuppgift Teoretiska perspektiv och pedagogisk process samt föreställningar om 
hälsa/ohälsa, examineras med en skriftlig rapport, kamratrespons samt en muntlig del 

MED PED

NA1NA2NA3NY1NY
3NY8

8MM2288
FA241

Analysera historiska, etiska, sociala och politiska 
influenser som påverkat egenvård och hur dess 
innebörd har förändrats över tid,

Kunskap och förståelse 8MM228 Scenario1 Egenvård? Är det alltid personen själv som ska göra 
allt?

8MM228 Introduktion Egenvård vid kronisk sjukdom 8MM228 Studieuppgift1 En analytisk rapport där studenten utifrån litteraturen jämför och kontrasterar olika 
definitioner av egenvård och presenterar konsekvenser av detta. 

OMV

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4

8MM2288
FA241

Jämföra och kontrastera olika definitioner av 
egenvård och relaterade begrepp från olika 
professionella perspektiv.

Kunskap och förståelse 8MM228 Scenario1 Egenvård? Är det alltid personen själv som ska göra 
allt?

8MM228 Introduktion Egenvård vid kronisk sjukdom 8MM228 Studieuppgift1 En analytisk rapport där studenten utifrån litteraturen jämför och kontrasterar olika 
definitioner av egenvård och presenterar konsekvenser av detta. 

OMV

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY6

8MM2288
FA241

Applicera en teori eller modell för egenvård på ett 
kroniskt sjukdomstillstånd och kritiskt granska dess 
tillämpbarhet och användbarhet i klinisk praktik.

Färdighet och förmåga 8MM228 Introduktion Egenvård vid kronisk sjukdom 8MM228 Skriftlig hemtentamen diskutera hur en egenvårdsmodell/teori kan ta sig uttryck både på individ- 
grupp- och systemnivå samt reflekterar över för- och nackdelar med andra egenvårdsteorier/modeller med peer 
review och seminarium

OMV

NA1NA2NA3NY3NY
4NY7NY8

8MM2288
FA241

Kritiskt bedöma och reflektera över olika perspektiv i 
teorier och modeller gällande egenvård relaterade 
till personers livssituation vid kroniska 
sjukdomstillstånd,

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM228 Scenario 2 Egenvårdens ansikte 8MM228 Introduktion Egenvård vid kronisk sjukdom 8MM228 Studieuppgift1 En analytisk rapport där studenten utifrån litteraturen jämför och kontrasterar olika 
definitioner av egenvård och presenterar konsekvenser av detta. 

OMV

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY7NY8

8MM2288
FA241

Analysera etiska problem i relation till egenvård. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM228 Scenario 3 Patientsäkerhet och etiska aspekter på egenvård 8MM228 Introduktion Egenvård vid kronisk sjukdom 8MM228 Studieuppgift 2 en kort sammanställning om max 1500 ord reflektera över etiska problem i relation till 
egenvård och kroniska sjukdomstillstånd i synnerhet. 

OMV

NA1NA2NA3NY1NY
3

8MM3188
FA281

Förklara begreppet e-hälsa utifrån olika perspektiv Kunskap och förståelse 8MM318 Basgruppsscenario 1 definitioner av ehälsa8MM318 
Basgruppsscenario 2 inter-professionellt och tvärsektionellt 
tinteroperabilitet

8MM318 1 Introduktion till e-hälsa, hälsa och hälsobestämmande faktorer
2 Implementering och förändringsarbete
3 Juridik och Etik
4 Människa, teknik och samhälle
5 Robotar och e-hälsa 

8MM318 Studieuppgift 1: Gruppuppgift muntlig och skriftlig– Att förstå ett e-hälsoprojekt: vad gör det med 
samhället efterföljande seminarium - att analysera diskurser
Studieuppgift 2: Individuell reflektion av gruppuppgiften 1 Studieuppgift 3: Skriftlig IT-rapport 

ALLA

NA1NA2NA3NY1 8MM3188
FA281

Förklara hur individ, organisation och samhälle kan 
bidra till utvecklingen av e-hälsa

Kunskap och förståelse 8MM318 Basgruppsscenario 2 inter-professionellt och tvärsektionellt 
tinteroperabilitet8MM318 Basgruppsscenario 3 digitala beslutsstöd, 
AI och maskininlärning8MM318 Basgruppsscenario 3 digitala 
beslutsstöd, AI och maskininlärning

8MM318 1 Introduktion till e-hälsa, hälsa och hälsobestämmande faktorer
2 Implementering och förändringsarbete
3 Juridik och Etik
4 Människa, teknik och samhälle
5 Robotar och e-hälsa 

8MM318 Studieuppgift 1: Gruppuppgift muntlig och skriftlig– Att förstå ett e-hälsoprojekt: vad gör det med 
samhället efterföljande seminarium - att analysera diskurser
Studieuppgift 2: Individuell reflektion av gruppuppgiften 1 Studieuppgift 3: Skriftlig IT-rapport 

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3NY4NY5

8MM3188
FA281

Redogöra för hur e-hälsa kan påverka hälsa, kvalitet, 
förhållningsätt och arbetssätt inom hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst

Kunskap och förståelse 8MM318 Basgruppsscenario 2 inter-professionellt och tvärsektionellt 
tinteroperabilitet8MM318 Basgruppsscenario 3 digitala beslutsstöd, 
AI och maskininlärning8MM318 Basgruppsscenario 4  
kvalitetsmätning och utvärdering etiska, juridiska och 
säkerhetsaspekter

8MM318 1 Introduktion till e-hälsa, hälsa och hälsobestämmande faktorer
2 Implementering och förändringsarbete
3 Juridik och Etik
4 Människa, teknik och samhälle
5 Robotar och e-hälsa 

8MM318 Studieuppgift 1: Gruppuppgift muntlig och skriftlig– Att förstå ett e-hälsoprojekt: vad gör det med 
samhället efterföljande seminarium - att analysera diskurser
Studieuppgift 2: Individuell reflektion av gruppuppgiften 1 Studieuppgift 3: Skriftlig IT-rapport 

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3

8MM3188
FA281

Förklara grundläggande koncept inom IT, av 
betydelse för förståelse av begreppet e-hälsa

Kunskap och förståelse 8MM318 Basgruppsscenario 1 definitioner av ehälsa8MM318 
Basgruppsscenario 2 inter-professionellt och tvärsektionellt 
tinteroperabilitet8MM318 Basgruppsscenario 3 digitala beslutsstöd, 
AI och maskininlärning

8MM318 1 Introduktion till e-hälsa, hälsa och hälsobestämmande faktorer
2 Implementering och förändringsarbete
3 Juridik och Etik
4 Människa, teknik och samhälle
5 Robotar och e-hälsa 

8MM318 Studieuppgift 1: Gruppuppgift muntlig och skriftlig– Att förstå ett e-hälsoprojekt: vad gör det med 
samhället efterföljande seminarium - att analysera diskurser
Studieuppgift 2: Individuell reflektion av gruppuppgiften 1 Studieuppgift 3: Skriftlig IT-rapport 

ALLA

NA1NA2NA3NY3NY
7

8MM3188
FA281

Reflektera över det professionella perspektivet i en 
multidisciplinär arbetsgrupp gällande e-hälsa

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM318 Basgruppsscenario 2 inter-professionellt och tvärsektionellt 
tinteroperabilitet8MM318 Basgruppsscenario 3 digitala beslutsstöd, 
AI och maskininlärning8MM318 Basgruppsscenario 4  
kvalitetsmätning och utvärdering etiska, juridiska och 
säkerhetsaspekter

8MM318 Studieuppgift 1: Gruppuppgift muntlig och skriftlig– Att förstå ett e-hälsoprojekt: vad gör det med 
samhället efterföljande seminarium - att analysera diskurser
Studieuppgift 2: Individuell reflektion av gruppuppgiften 1 Studieuppgift 3: Skriftlig IT-rapport 

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
5NY7NY8

8MM3198
FA282

Förklara beteendevetenskapliga teorier och tekniker 
som är relevanta för att utveckla digitala verktyg för 
att främja hälsa och förebygga sjukdom

Kunskap och förståelse 8MM319 Basgruppsscenario 1 Idéutveckling
Basgruppsscenario 2 Verifiering

8MM319Digital behaviour change interventions – sex föreläsningsmoduler   n 8MM319 Seminarium 1 Användarmedverkan
Seminarium 2 Effektutvärdering
Seminarium 3 Implementering
Individuell skriftlig uppgift och seminarium 5 Utveckling, utvärdering och implementering av en digital 
hälsointervention

ALLA
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80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

NA1NA2NA3NY1NY
3NY5

8MM3198
FA282

Förklara hur individ och organisation kan delta i 
utvecklingen av digitala verktyg för att främja hälsa 
och förebygga sjukdom

Kunskap och förståelse 8MM319 Basgruppsscenario 1 Idéutveckling
Basgruppsscenario 2 Verifiering

8MM319Digital behaviour change interventions – sex föreläsningsmoduler   n 8MM319 Seminarium 1 Användarmedverkan
Seminarium 2 Effektutvärdering
Seminarium 3 Implementering
Individuell skriftlig uppgift och seminarium 5 Utveckling, utvärdering och implementering av en digital 
hälsointervention

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3NY7NY8

8MM3198
FA282

Beskriva hur digitala verktyg kan implementeras och 
utvärderas inom hälso- och sjukvården

Kunskap och förståelse 8MM319 Basgruppsscenario 1 Idéutveckling
Basgruppsscenario 2 Verifiering

8MM319Digital behaviour change interventions – sex föreläsningsmoduler   n 8MM319 Seminarium 1 Användarmedverkan
Seminarium 2 Effektutvärdering
Seminarium 3 Implementering
Individuell skriftlig uppgift och seminarium 5 Utveckling, utvärdering och implementering av en digital 
hälsointervention

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5

8MM3198
FA282

Skapa en plan för utveckling, implementering och 
utvärdering av ett digitalt verktyg för att främja hälsa 
och förebygga sjukdom

Färdighet och förmåga 8MM319 Basgruppsscenario 1 Idéutveckling
Basgruppsscenario 2 Verifiering

8MM319Digital behaviour change interventions – sex föreläsningsmoduler   n 8MM319 Seminarium 1 Användarmedverkan
Seminarium 2 Effektutvärdering
Seminarium 3 Implementering
Individuell skriftlig uppgift och seminarium 5 Utveckling, utvärdering och implementering av en digital 
hälsointervention

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3

8MM3198
FA282

Relatera e-hälsoprojekt till teoretiska modeller och 
ramverk

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM319 Basgruppsscenario 1 Idéutveckling
Basgruppsscenario 2 Verifiering

8MM319Digital behaviour change interventions – sex föreläsningsmoduler   n 8MM319 Seminarium 1 Användarmedverkan
Seminarium 2 Effektutvärdering
Seminarium 3 Implementering
Individuell skriftlig uppgift och seminarium 5 Utveckling, utvärdering och implementering av en digital 
hälsointervention

ALLA

NA1NA2NA3NY3NY
7NY8

8MM3428
FA296

Inhämta kunskaper inom andra områden relaterade 
till ett e-hälsoprojekt

Kunskap och förståelse 8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
7

8MM3428
FA296

Inhämta kunskap om projektmodeller Kunskap och förståelse 8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
3NY4

8MM3428
FA296

Tillämpa befintliga och fördjupade kunskaper inom e-
hälsa på en relevant frågeställning

Kunskap och förståelse 8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6

8MM3428
FA296

Planera och interprofessionellt genomföra ett 
multidisciplinärt projekt inom e-hälsa med relevans 
för hälso- och sjukvård, vård och omsorg

Färdighet och förmåga 8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
3NY5NY8

8MM3428
FA296

Dokumentera och kontinuerligt utvärdera 
arbetsprocessen under projektet

Färdighet och förmåga 8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY3NY
5NY6NY7NY8

8MM3428
FA296

Demonstrera, diskutera och kommunicera 
projektresultat till olika intressenter såväl som 
användare

Färdighet och förmåga 8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
9

8MM3428
FA296

Identifiera det egna behovet av ny kunskap i relation 
till ett e-hälsoprojekt

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY8NY
9

8MM3428
FA296

Reflektera över professionell och interprofessionell 
kompetens i relation till att utveckla och driva e-
hälsoprojekt

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY2NY
4NY6NY8

8MM3428
FA296

Värdera grupprocesser, gruppdynamik, 
processledarskap och lärande i samverkan med andra 
professioner

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
7NY8

8MM3428
FA296

Reflektera över e-hälsoprojekt ur affärsmässiga, 
hållbarhetsmässiga och etiska perspektiv

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM342 1 Bli medskapare till morgondagens E-hälsolösningar
2 Inspiration till e-hälsoprojekt
3 Projekt och projektmodeller
4 Design för alla
5 Design för samskapande av hälsa

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3428
FA296

Kritiskt granska andra e-hälsoprojekt Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM342 Projektarbete- design av ett digitalt verktyg att använda för hälsofrämjande arbete inom hälso-och 
sjukvård, skriftlig individuell dokumentation, muntliga presentationer och en gruppgemensam projektrapport
Individuell portfolioreflektion

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY7NY
8

8MM3258
FA288

Analysera begreppen hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande och relatera dem till 
varandra

Kunskap och förståelse 8MM325 Basgrupp 1Centrala begrepp8MM325 Basgrupp 4 Ett konkret 
exempel: Demensvänligt samhälle8MM325 Basgrupp 2Möten i vården

8MM325 Introduktion till hälsofrämjande förhållningssätt del 18MM325 Introduktion till 
hälsofrämjande förhållningssätt del 28MM325 Studentledda föreläsningar

8MM325 studieuppgift 1: studentledd föreläsning (välja 3 ämnen HF vårdmiljö, health littracy, hållbar 
utveckling8MM325 Examinationsseminarium utifrån individuell skriftlig examination8MM325 Individuell 
skriftlig hemtentamen att skriva fram en anslagsansökan om ett hälsofrämjande projekt

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3258
FA288

Syntetisera kunskap om metoder och strategier 
gällande hälsofrämjande förhållningssätt och 
hälsofrämjande miljöer

Färdighet och förmåga 8MM325 Basgrupp 3Beteendeförändring8MM325 Basgrupp 4 Ett 
konkret exempel: Demensvänligt samhälle

8MM325 Introduktion till hälsofrämjande förhållningssätt del 18MM325 Introduktion till 
hälsofrämjande förhållningssätt del 28MM325 Studentledda föreläsningar

8MM325 studieuppgift 1: studentledd föreläsning (välja 3 ämnen HF vårdmiljö, health littracy, hållbar 
utveckling8MM325 Studieuppgift 2: portfolio; Reflektera: kurs lärandemål, systematisk dokumentation, 
formulera egna lärandemål8MM325 Examinationsseminarium utifrån individuell skriftlig examination8MM325 
Individuell skriftlig hemtentamen att skriva fram en anslagsansökan om ett hälsofrämjande projekt

ALLA
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97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8NY9

8MM3258
FA288

Reflektera över vad ett hälsofrämjande 
förhållningssätt betyder för hälso-och sjukvården 
som organisation, för olika professioner och för 
patienter

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM325 Basgrupp 1Centrala begrepp8MM325 Basgrupp 2Möten i 
vården8MM325 Basgrupp 3Beteendeförändring8MM325 Basgrupp 4 
Ett konkret exempel: Demensvänligt samhälle

8MM325 Introduktion till hälsofrämjande förhållningssätt del 18MM325 Introduktion till 
hälsofrämjande förhållningssätt del 28MM325 Studentledda föreläsningar

8MM325 Studieuppgift 2: portfolio; Reflektera: kurs lärandemål, systematisk dokumentation, formulera egna 
lärandemål8MM325 Examinationsseminarium utifrån individuell skriftlig examination8MM325 Individuell 
skriftlig hemtentamen att skriva fram en anslagsansökan om ett hälsofrämjande projekt

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3258
FA288

Värdera betydelsen av hälsofrämjande miljö inom 
hälso-och sjukvården

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM325 Basgrupp 4 Ett konkret exempel: Demensvänligt samhälle 8MM325 Introduktion till hälsofrämjande förhållningssätt del 18MM325 Introduktion till 
hälsofrämjande förhållningssätt del 28MM325 Studentledda föreläsningar

8MM325 studieuppgift 1: studentledd föreläsning (välja 3 ämnen HF vårdmiljö, health littracy, hållbar 
utveckling8MM325 Examinationsseminarium utifrån individuell skriftlig examination8MM325 Individuell 
skriftlig hemtentamen att skriva fram en anslagsansökan om ett hälsofrämjande projekt

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3218
FA284

Analysera begrepp och faktorer av betydelse för 
mätning av hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga

Kunskap och förståelse 8MM321 Basgrupp 1 ICF 8MM321 Basgrupp 2 Begreppen hälsa, 
livskvalitet & funktionsförmåga

8MM321 ICF 8MM321 Introduktionsföreläsning8MM321 Enkätkonstruktion del 18MM321 
Enkätkonstruktion del 2

8MM321 studieuppgift i grupp enkätkonstruktion med seminarium8MM321 individuell skriftlig hemtentamen. 
Stud svarar på frågor som täcker samtliga lärandemål

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY5NY6NY
7NY8

8MM3218
FA284

Beskriva hälsoekonomiska utvärderingar och dess 
syfte vid beslutsfattande och prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården

Kunskap och förståelse 8MM321 Basgrupp 3 Hälsoekonomi 8MM321 Hälsoekonomi 8MM321 individuell skriftlig hemtentamen. Stud svarar på frågor som täcker samtliga lärandemål ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3218
FA284

Utarbeta enkäter för datainsamling och 
utfallsmätning inom hälso- och sjukvård

Färdighet och förmåga 8MM321 Basgrupp 2 Begreppen hälsa, livskvalitet & funktionsförmåga 8MM321 Enkätkonstruktion del 18MM321 Enkätkonstruktion del 2 8MM321 studieuppgift i grupp enkätkonstruktion med seminarium8MM321 individuell skriftlig hemtentamen. 
Stud svarar på frågor som täcker samtliga lärandemål

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3218
FA284

Använda modeller för klassifikation av hälsa, 
livskvalitet och funktionsförmåga vid utfallsmätning

Färdighet och förmåga 8MM321 Basgrupp 1 ICF 8MM321 Basgrupp 2 Begreppen hälsa, 
livskvalitet & funktionsförmåga

8MM321 ICF 8MM321 individuell skriftlig hemtentamen. Stud svarar på frågor som täcker samtliga lärandemål ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8NY9

8MM3218
FA284

Föreslå relevant studiedesign, mätmetod och 
utfallsmått avseende hälsa, livskvalitet och 
funktionsförmåga vid utfallsmätning

Färdighet och förmåga 8MM321 Basgrupp 1 ICF 8MM321 Basgrupp 2 Begreppen hälsa, 
livskvalitet & funktionsförmåga8MM321 Basgrupp 3 Hälsoekonomi

8MM321 Enkätkonstruktion del 18MM321 Enkätkonstruktion del 28MM321 ICF 8MM321 
Hälsoekonomi8MM321 Introduktionsföreläsning

8MM321 studieuppgift i grupp enkätkonstruktion med seminarium8MM321 individuell skriftlig hemtentamen. 
Stud svarar på frågor som täcker samtliga lärandemål

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8NY9

8MM3218
FA284

Värdera resultat från utfallsmätning avseende 
generaliserbarhet, etik och nytta i relation till 
användning i hälso- och sjukvård och samhälle

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM321 Basgrupp 3 Hälsoekonomi 8MM321 Enkätkonstruktion del 18MM321 Introduktionsföreläsning8MM321 Enkätkonstruktion del 
28MM321 ICF 8MM321 Hälsoekonomi

8MM321 individuell skriftlig hemtentamen. Stud svarar på frågor som täcker samtliga lärandemål ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7

8MM3228
FA285

Förklara begrepp, teorier och modeller inom 
implementeringsforskningen

Kunskap och förståelse 8MM322 Implementering och lärande8MM322 Stöd för 
implementering –teorier, modeller och ramverk8MM322 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM322 Föreläsning: Introduktion till implementeringsforskningen8MM322 Föreläsning: forts 
Introduktion till implementeringsforskningen 

8MM322 Studieuppgift 1:Välj en evidensbaserad intervention i en verksamhet. I grupp. Redovisas o disk på ett 
Fallseminarium. Slutlig rapport inlämnas.8MM322 Studieuppgift 2:Artikelseminarium (tilldelas artikel) 
vetenskaplig kvalitet,Individuell inlämning, reflektion. Artikelseminarium.  8MM322 individuell skriftlig 
hemtentamen utifrån ett scenario och instruktioner utifrån en vetenskaplig artikel

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7

8MM3228
FA285

Förklara implementeringsprocesser ur ett 
lärandeteoretiskt och interprofessionellt perspektiv

Kunskap och förståelse 8MM322 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM322 Implementering och lärande8MM322 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM322 ”Implementeringsobjektets” och kontextens betydelse för implementering8MM322 
Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering8MM322 Föreläsning: Strategier för 
implementering

8MM322 Studieuppgift 1:Välj en evidensbaserad intervention i en verksamhet. I grupp. Redovisas o disk på ett 
Fallseminarium. Slutlig rapport inlämnas.8MM322 Studieuppgift 2:Artikelseminarium (tilldelas artikel) 
vetenskaplig kvalitet,Individuell inlämning, reflektion. Artikelseminarium.  8MM322 individuell skriftlig 
hemtentamen utifrån ett scenario och instruktioner utifrån en vetenskaplig artikel

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7

8MM3228
FA285

Analysera implementeringsprocesser i hälso- och 
sjukvård, vård och omsorg utifrån olika 
förklaringsfaktorer samt teorier och modeller inom 
implementeringsområdet

Färdighet och förmåga 8MM322 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM322 Implementering och lärande8MM322 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM322 Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering8MM322 Föreläsning: Introduktion till 
implementeringsforskningen8MM322 Föreläsning: forts Introduktion till implementeringsforskningen 
8MM322 ”Implementeringsobjektets” och kontextens betydelse för implementering8MM322 
Föreläsning: Strategier för implementering

8MM322 Studieuppgift 2:Artikelseminarium (tilldelas artikel) vetenskaplig kvalitet,Individuell inlämning, 
reflektion. Artikelseminarium.  

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
9

8MM3228
FA285

Planera och utveckla implementeringsprocesser 
inom hälso- och sjukvården utifrån ett professionellt 
såväl som ett interprofessionellt perspektiv 

Färdighet och förmåga 8MM322 Implementering och lärande8MM322 Tillämpning på ett 
eget fall.

8MM322 ”Implementeringsobjektets” och kontextens betydelse för implementering8MM322 
Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering

8MM322 Studieuppgift 2:Artikelseminarium (tilldelas artikel) vetenskaplig kvalitet,Individuell inlämning, 
reflektion. Artikelseminarium.  8MM322 individuell skriftlig hemtentamen utifrån ett scenario och 
instruktioner utifrån en vetenskaplig artikel

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
9

8MM3228
FA285

Föreslå och värdera strategier för framgångsrik 
implementering av innovationer och evidensbaserad 
praktik

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM322 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM322 Implementering och lärande8MM322 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM322 Föreläsning: Strategier för implementering8MM322 Föreläsning: Introduktion till 
implementeringsforskningen8MM322 Föreläsning: forts Introduktion till implementeringsforskningen 

8MM322 Studieuppgift 1:Välj en evidensbaserad intervention i en verksamhet. I grupp. Redovisas o disk på ett 
Fallseminarium. Slutlig rapport inlämnas.8MM322 Studieuppgift 2:Artikelseminarium (tilldelas artikel) 
vetenskaplig kvalitet,Individuell inlämning, reflektion. Artikelseminarium.  8MM322 individuell skriftlig 
hemtentamen utifrån ett scenario och instruktioner utifrån en vetenskaplig artikel

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
9

8MM3228
FA285

Värdera professionell och interprofessionell 
kompetens i relation till implementeringsprocesser 
inom hälso- och sjukvården, vård och omsorg

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM322 Stöd för implementering –teorier, modeller och 
ramverk8MM322 Implementering och lärande8MM322 Tillämpning 
på ett eget fall.

8MM322 Föreläsning: Introduktion till implementeringsforskningen8MM322 Föreläsning: forts 
Introduktion till implementeringsforskningen 8MM322 ”Implementeringsobjektets” och kontextens 
betydelse för implementering8MM322 Föreläsning: Strategier för implementering8MM322 
Föreläsning: Utfall och utvärdering i implementering

8MM322 Studieuppgift 1:Välj en evidensbaserad intervention i en verksamhet. I grupp. Redovisas o disk på ett 
Fallseminarium. Slutlig rapport inlämnas.8MM322 Studieuppgift 2:Artikelseminarium (tilldelas artikel) 
vetenskaplig kvalitet,Individuell inlämning, reflektion. Artikelseminarium.  8MM322 Studieuppgift 3: 
Portfolio8MM322 individuell skriftlig hemtentamen utifrån ett scenario och instruktioner utifrån en 
vetenskaplig artikel

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3208
FA283

Förklara centrala teoretiska modeller inom området 
arbetsrelaterad hälsa

Kunskap och förståelse 8MM320 Basgrupp 1 Arbetsmiljö8MM320 Basgrupp 2 
Ledarskap8MM320 Basgrupp 3 Återgång i arbete8MM320 Basgrupp 4 
Arbetsgivare rehab8MM320 Basgrupp 5 Arbetsmarknad

8MM320 Att organisera för hälsa på arbetsplatsen8MM320 Ledarskap och hälsa8MM320 
Sjukförsäkringssystemet, arbetsförmåga och återgång i arbete8MM320 Styrning av myndigheter och 
påverkan på sjukskrivningens och arbetslöshetens praktik

8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA
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NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY7NY8

8MM3208
FA283

Identifiera bestämningsfaktorer för arbetsförmåga 
och anställningsbarhet, på individ-, organisations- 
och samhällsnivå

Kunskap och förståelse 8MM320 Basgrupp 3 Återgång i arbete8MM320 Basgrupp 4 
Arbetsgivare rehab8MM320 Basgrupp 5 Arbetsmarknad

8MM320 Att organisera för hälsa på arbetsplatsen8MM320 Sjukförsäkringssystemet, arbetsförmåga 
och återgång i arbete

8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7

8MM3208
FA283

Identifiera vilka aktörer som är delaktiga i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, samt 
beskriva respektive aktörs roll i dessa processer

Kunskap och förståelse 8MM320 Basgrupp 4 Arbetsgivare rehab8MM320 Basgrupp 5 
Arbetsmarknad

8MM320 Att organisera för hälsa på arbetsplatsen8MM320 Ledarskap och hälsa8MM320 Styrning av 
myndigheter och påverkan på sjukskrivningens och arbetslöshetens praktik

8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3208
FA283

Redogöra för relevant lagstiftning inom arbetsmiljö- 
och socialförsäkringsområdet

Kunskap och förståelse 8MM320 Basgrupp 1 Arbetsmiljö8MM320 Basgrupp 2 
Ledarskap8MM320 Basgrupp 3 Återgång i arbete8MM320 Basgrupp 4 
Arbetsgivare rehab

8MM320 Sjukförsäkringssystemet, arbetsförmåga och återgång i arbete8MM320 Styrning av 
myndigheter och påverkan på sjukskrivningens och arbetslöshetens praktik

8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8NY9

8MM3208
FA283

Analysera hur arbetslivets ledning, organisation och 
arbetsvillkor sammanhänger med chefers och övriga 
anställdas hälsa och arbetsförmåga

Färdighet och förmåga 8MM320 Basgrupp 2 Ledarskap8MM320 Basgrupp 1 Arbetsmiljö 8MM320 Ledarskap och hälsa8MM320 Att organisera för hälsa på arbetsplatsen 8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3208
FA283

Analysera hur individers arbetsförmåga samspelar 
med anställningsbarhet och möjligheter till 
deltagande i arbetslivet

Färdighet och förmåga 8MM320 Basgrupp 4 Arbetsgivare rehab8MM320 Basgrupp 5 
Arbetsmarknad

8MM320 Sjukförsäkringssystemet, arbetsförmåga och återgång i arbete 8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3208
FA283

Analysera sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocesser ur ett interprofessionellt 
och intersektoriellt perspektiv

Färdighet och förmåga 8MM320 Basgrupp 1 Arbetsmiljö8MM320 Basgrupp 2 
Ledarskap8MM320 Basgrupp 3 Återgång i arbete8MM320 Basgrupp 4 
Arbetsgivare rehab8MM320 Basgrupp 5 Arbetsmarknad

8MM320 Att organisera för hälsa på arbetsplatsen8MM320 Ledarskap och hälsa8MM320 
Sjukförsäkringssystemet, arbetsförmåga och återgång i arbete8MM320 Styrning av myndigheter och 
påverkan på sjukskrivningens och arbetslöshetens praktik

8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8NY9

8MM3208
FA283

Tillämpa ett interprofessionellt arbetssätt och 
lärande

Färdighet och förmåga 8MM320 Basgrupp 1 Arbetsmiljö8MM320 Basgrupp 2 
Ledarskap8MM320 Basgrupp 3 Återgång i arbete8MM320 Basgrupp 4 
Arbetsgivare rehab8MM320 Basgrupp 5 Arbetsmarknad

8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA

NA1NA2NA3NY1NY
2NY3NY4NY6NY7NY
8

8MM3208
FA283

Reflektera kring hälsa och sjukdom i arbetsliv och 
välfärdssystem ur ett etiskt perspektiv

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

8MM320 Styrning av myndigheter och påverkan på sjukskrivningens och arbetslöshetens praktik 8MM320 Studieuppgift 1 Hälsa på arbetsplatsen: individuell uppgift utifrån ett scenario8MM320 Studieuppgift 
2 Hälsa på arbetsplatsen: seminarium med presentation/diskussion uppgift utifrån ett scenario8MM320 
Individuell inlämningsuppgift inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap, rehabilitering, återgång i arbete, 
sjukförsäkring eller välfärdssystem med peer review och seminarium

ALLA
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