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Bedömningsområde 
  Bedömningsgrund 

Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

Avgränsningen av 
forskarutbildningsämnet 
och dess koppling till 
den vetenskapliga 
grunden och beprövad 
erfarenhet är 
välmotiverad och 
adekvat. 

x   Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnet gör att det spänner över många 
teknikvetenskapliga inriktningar. Ämnets avgränsning definieras huvudsakligen 
inte av dessa inriktningar utan av hur teknik kan användas inom medicinen för 
att främja hälsa och behandla sjukdomar.  
 
Forskarutbildningsämnet i Medicinteknisk vetenskap har aktiva doktorander 
inom följande sex områden: Biomedicinsk bildvetenskap, Biomedicinsk optik, 
Hälsoinformatik, Neuroteknik, Systembiologi (IMT) och Nukleinsyreteknologi 
(IFM).  
 
Bred i sitt fokus med tydliga forskningsområden. 
 
Det bör vidtas synliga åtgärder för att få ner utbildningstiden till max     fyra år (det 
är 4.2/4.5 år (kvinnor/män)).  
 

 
 
 



    
 
 

 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

Antalet handledare och 
lärare och deras 
sammantagna kompetens 
(vetenskapliga, 
pedagogiska) är adekvat 
och står i proportion till 
antal forskarstuderande 
samt utbildningens 
innehåll  och 
genomförande på såväl 
kort som på lång sikt. 

 

 x  Handledarkompetensen beskrivs väl i kvalitetsrapporten. Inom ämnet finns det 
totalt sex professorer (tre kvinnor och tre män) en biträdande professor (man) 
och åtta docenter (en kvinna och sju män) med anställning vid IMT eller IFM. 
 
Doktorandernas forskningsinriktningar kan grupperas till de sex 
forskningsområdena. Samtliga områden har minst en forskare som kan agera 
huvudhandledare. Samtliga doktorander utom en har minst två handledare 
med en teknikvetenskaplig kompetens och bakgrund inom ämnet 
Medicinteknisk vetenskap. 
 
De flesta handledarna vid IMT och IFM har        genomgått handledarutbildning.  En 
del externa handledare saknar genomgått handledarutbildning. Kan handledare 
handleda över områdets gränser? 
 
I genomsnitt har varje huvudhandledare 4-5 doktorander vilket är ett 
stort antal.  Fördelning av handledaruppdrag ser ojämn ut. 

 
Det finns inte någon generell rutin för handledarbyte, utan detta 
hanteras efter varje enskilt falls unika förutsättning. Rutiner och 
möjligheten att byta huvudhandledare bör ses över.  

Forskarutbildningsmiljö 
 

Forskningen vid 
lärosätet har en sådan 
kvalitet och omfattning 
att utbildning på 
forskarnivå kan bedrivas 
med hög vetenskaplig 
nivå och med goda 
utbildningsmässiga 
förutsättningar i övrigt. 
Relevant samverkan sker 
med det omgivande 
samhället både nationellt 
och internationellt. 

 x  Forskarutbildningsmiljön kan anses vara god för doktoranderna. En 
bibliometrisk analys visar att nästa alla doktorander har ett direkt eller 
indirekt samarbete med forskare vid andra universitet (90%) och anställda 
inom sjukvården (80%). Nästan alla hade internationella samarbeten (90%) 
medan en mindre del (40%) hade samarbeten med företag. Flera av ämnets 
doktorander tillhör även en forskarskola. Av ämnets 21 (7 kvinnor) nu aktiva 
doktorander är 7 (5 på IMT och 2 på IFM) medlemmar av forskarskolan 
Forum Scientium och 6 (samtliga på IMT) medlemmar av CMIVs 
forskarskola.  

 
Halvtidsseminarium genomförs sedan 2019 på IMT, dock inte på IFM. 
Halvtidsseminariet bör införas i ASP.  



    
 
 

 

Arbete med att integrera miljöerna vid IMT och IFM behövs, samt 
seminarieverksamheten behöver vidareutveckling. 
 
Kvinnor är underrepresenterade bland både doktorander    och handledare. 

Uppfyllelse av 
examensmål 

 
Utbildningen möjliggör 
genom utformning och 
genomförande samt 
säkerställer genom 
examination att 
doktoranden, när 
examen utfärdas, 
uppfyller samtliga 
examensmål. 

 x  I kvalitetsrapporten beskrivs att inom ramen för forskarutbildningen 
examineras delar av högskoleförordningens examensmål genom 
obligatoriska och valbara kurser. Lärandeaktiviteter är listade i 
kvalitetsrapporten. De valbara kurserna specificeras i ISP:n i dialog 
mellan handledaren och doktoranden. Progressionen i kursdelen samt 
avhandlingsarbetet följs årligen upp vid IMT via ett personligt samtal 
mellan doktorand, handledare och en oberoende forskare som utses av 
prefekten. På IFM genomförs ett motsvarande samtal men då bara 
mellan doktoranden och hens handledare. Uppföljningen som genomförs 
i samband med den årliga revisionen av ISP:n, syftar också till att 
resonera kring planen och dess rimlighet fram till disputation.  
 
Det genomförs ett halvtidsseminarium vid IMT. Bör säkerställas att 
doktorander vid IFM också följer denna rutin. 

 
Det finns inte en lista med doktorandkurser. Bör säkerställas att 
tillräcklig relevanta kurser erbjuds. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

Ett 
jämställdhetsperspektiv 
beaktas, kommuniceras 
och förankras i 
utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande. 

 x  Det behöver utvecklas ett mer systematiskt arbete för att säkerställa att 
utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet och att 
utbildningen inkluderar ett jämställdhetsperspektiv.   
 
Forskarutbildningen har inga direkta inslag av jämställdhetsperspektiv 
eftersom inte något av målen med forskarutbildningen direkt tar upp 
jämställdhetsperspektiv. Här kan man resonera annorlunda då 
jämställdhetsperspektivet kommer in i utbildningen på många andra sätt. 

 
Flera insatser görs men bör säkerställas systematiken i insatserna. Jämställdhet 



    
 
 

 

genomsyras inte i det seniora handledarkollektivet. Flera kvinnliga förebilder 
bör lyftas fram.  
 
7 av 21 doktorander är kvinnor, trots att utlysningar av doktorandtjänster 
utformas så att både män och kvinnor lockas att söka tjänsterna, samt vid 
likvärdiga meriter har kvinnor (som underrepresenterat kön) företräde till 
doktorandtjänster. 
 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

 
Utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande och 
examination följs 
systematiskt upp, 
resultaten av 
uppföljningen omsätts vid 
behov i åtgärder för 
kvalitetsutveckling och 
återkoppling sker till 
relevanta intressenter; 
Lärosätet verkar för att 
doktoranden genomför 
utbildningen inom 
planerad studietid. 

 x  På institutions- och fakultetsnivå finns en god organisation och struktur för 
genomförande av     forskarutbildningen och uppföljningen av densamma. 
ISPn används för uppföljning av examensmålen och åtgärder vidtas vid 
behov.  
Det finns årliga uppföljningssamtalen, samt mentorskap finns på IFM. 
Finns behov att kursutbudet ses över. Antal deltagande i doktorandkurser är 
få, kurser ges i låg frekvens och det genomförs ingen kursutvärdering.  
Kursutbudet behöver ses över och kursutvärdering för 
doktorandkurser bör säkerställas. 

 

Doktorandperspektiv 
 

Doktoranden ges 
möjlighet att ta en aktiv 
roll i arbetet med att 
utveckla utbildningens 
innehåll och 
genomförande; 
Utbildningen 
säkerställer en god fysisk 

x   Doktorandernas möjlighet att påverka institutionen och utbildningen sker 
genom att doktorandrepresentanter finns på olika nivåer. Centralt på LiTH 
finns en doktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden (FUN). På IMT 
så är doktorander representerade i t ex styrelse och LSG. IMT har även ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som organiseras via gruppen för 
verksamhetsutveckling (GVU).  
 
Vid IFM finns DoStuC (Doctoral Student Council of the Department of Physics, 



    
 
 

 

psykosocial arbetsmiljö 
för doktoranden. 

Chemistry and Biology) som är en grupp på upp till 10 doktorander som 
representerar studenterna på forskarutbildningen vid IFM. DoStuC finns 
representerade bland annat i institutionsstyrelsen samt i 
forskarutbildningsrådet. 
 

Arbetsliv och samverkan 
 

Utbildningen är 
utformad och genomförs 
på ett sådant sätt att den 
är användbar och 
utvecklar doktorandens 
beredskap att möta 
förändringar i 
arbetslivet, både inom 
och utanför akademin. 

x   Inom ämnet bedrivs både teoretisk och tillämpad forskning med framtida god 
praktisk relevans och användbarhet. Forskningen sker i nära samarbete med 
näringsliv, hälso- och sjukvård, andra organisationer i samhället samt 
nationell och internationell akademi. Ämnets doktorander har en omfattande 
och stark samverkan med industri och omgivande samhälle. 

Hållbarhetsperspektiv 
 

Ett hållbarhetsperspektiv 
är integrerat i 
forskarutbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 

 x  Arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen sker främst genom 
forskningen och riktad till hållbarhetsmålet ”God hälsa och välbefinnande”. 
Ämnets naturliga koppling till hålbarhetsmålet är en styrka. Detta är inte något 
som genomsyrar utbildningen utan också ett motiv till att många doktorander 
söker sig till ämnet.  
Den uppenbara kopplingen gör dock att utbildningen tar för givet att alla 
doktorander reflekterar över hållbarhetsfrågor i stort. Här finns en möjlighet 
att stärka doktoranders medvetenhet ytterligare genom att: lyfta 
hållbarhetsperspektivet vid till exempel halvtidsseminariet; uppmuntra 
doktorander till att läsa befintliga kurser med tydliga hållbarhetsperspektiv; 
samt att stödja och uppmuntra ämnets lärare att lyfta 
hållbarhetsperspektivet, när lämpligt, i deras vardagliga handledning av 
doktorander.   
Utbildningen bör tydliggöra hur hållbarhetsperspektivet       integreras i 
utbildningen. Hållbarperspektivet bör tydliggöras i ASP. 

 
 
Vid dialogen: Marcus Larsson (ansvarigperson för rapporten), Elin Nyman (forskarstudierektor IMT), Tomas Strömberg (prefekt IMT), Mattias Severin (prefekt 



    
 
 

 

IFM), Irina Yakymenko (forskarstudierektor (IFM), Nicolette Lakemond (ordförande FUN, prodekan), Maria Mitradjieva (utbildningsledare för forskarutbildning) 
 
Områden som ska med i handlingsplanen och som diskuteras under dialogen: 

1. Funderingar kring halvtidsseminarier, licseminarier eller 30%-60% - för att följa upp progression  
2. Jämställdhetsperspektivet i seminarieverksamheten 
3. Hållbarhetsperspektivet i ASPn 
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Handlingsplan för forskarutbildningen i Medicinteknisk vetenskap 

 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? 
 

När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Kortad utbildningstid 
(IMT + IFM) 

Utreda hur genomströmningen kan 
förbättras i syfte att hålla utbildningstiden 
inom utsatt tid (max 4 år). 
 

December 2023 Forskarstudierektor IMT och IFM, 
samt ledningen vid IMT 

Införa (IFM) samt 
Formalisera kravet på 
halvtidsseminarium (IMT 
+IFM) 

Föreslå att ASPn uppdateras med ett krav på 
genomfört halvtidsseminarium, samt att på 
IFM utarbeta formen för seminariet. 
 

December 2022 Forskarstudierektor IMT och IFM 
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Utveckla 
halvtidsseminariet IMT 

Instruktionen för halvtidsseminarium på 
IMT ska kompletteras med: 1) en instruktion 
om att beakta jämställdhetsperspektivet vid 
val av opponenter; samt 2) en instruktion om 
att arbetet ska belysas ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

December 2022 Forskarstudierektor IMT 

Utveckla seminarieserien 
vid IMT 

Upprätta en instruktion för 
seminariegruppen vid IMT med ett direktiv 
om att doktorandperspektivet samt 
jämställdhetsperspektivet ska tas i beaktan 
när seminarieserien utformas. Åtgärden 
syftar dels till att säkerställa att doktorander 
ges möjlighet till att presentera och diskutera 
den egna forskningen, dels till att lyfta fram 
fler kvinnliga förebilder. 

Juni 2022 Prefekt IMT 

Ökad genusmedvetenhet 
(IMT) 

Utreda om kursen ”Genusmedveten 
handledning” ska vara obligatorisk för alla 
doktorander som undervisar. 

Juni 2023 Studierektorer IMT 

Integrering av 
utbildningsmiljöer vid 
IMT och IFM 

Upprätta en instruktion för 
doktorandgruppen vid IMT med ett direktiv 
om att bjuda in IFMs doktorander till IMTs 
seminarieserie och andra gemensamma 
doktorandaktiviteter. 

Juni 2022 Prefekt IMT 
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Integrering av 
utbildningsmiljöer vid 
IMT och IFM 

samt 
Karriärplanering 

Upprätta en rutin för att regelbundet bjuda 
in IMTs doktorander till IFMs alumni-
föreläsningar. 

Juni 2022 Forskarstudierektor IFM och IMT 

Lista med 
doktorandkurser (IMT) 

En LiU-publik lista över doktorandkurser på 
IMT ska upprättas. 

December 2022 Forskarstudierektor IMT 
(med stöd av 
forskarutbildningsadm.) 

Uppföljning av 
doktorandkurser 

Vid FU-möten där doktorander och 
handledare närvarar ska regelbundet 
utbudet av doktorandkurser synliggöras och 
diskuteras. 

Sker 
kontinuerligt 
med start Juni 
2022 

Forskarstudierektor IMT 

Utvärdering av 
doktorandkurser (IMT) 

Utreda hur kursvärderingar för 
återkommande doktorandkurser ska 
genomföras. 

December 2022 Forskarstudierektor IMT 

Säkerställa 
karriärplanering 

Tydliggöra (FU-möten) att handledare 
förväntas genomföra karriärplanerande 
aktiviteter samt följa upp genomförandet av 
dessa (årlig uppföljning och 
medarbetarsamtal). 

December 2022 Forskarstudierektor IFM och IMT 
(med stöd av närmsta chef som 
genomför medarbetarsamtalet) 

Tydliggöra 
hållbarhetsperspektivet 
(IMT + IFM) 

Föreslå att ASPn uppdateras med en 
beskrivning av hur hållbarhetsperspektivet 
kommer in i utbildningen. 

December 2022 
 

Forskarstudierektor IMT och IFM 
 

 


