
Kvalitetsrapport – Medicinteknisk vetenskap 2021 

1 Forskarutbildningsämne 

1.1 Basdata 

Forskarutbildningsämne: Medicinteknisk vetenskap 

SCB-koder: 20601, 20603, 10299 

Examensbenämning: Teknologie doktor, Teknologie licentiat 

Länk till allmänna studieplanen: https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/allmanna-

studieplaner/1.755613/ASPMedicintekniskvetenskap2018.pdf 

1.2 Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Ämnet karakteriseras av dess tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i 

gränslandet mellan medicin och teknik. Detta innefattar huvudsakligen teoribildning, 

metodutveckling och utvärdering med en tydlig teknikvetenskaplig inriktning, men med 

tillämpningar inom den medicinska vetenskapen. 

Ämnet uppvisar stor bredd och inkluderar forskning på en mångfald av modaliteter för 

datainsamling, bearbetning, visualisering och tolkning av medicinska och fysiologiska data. Ämnet 

inkluderar också grundforskning i syfte att med ingenjörsmässiga metoder beskriva och förstå hur 

biologiska system fungerar, samt metoder för att påverka dessa system. Forskningsprojekten 

behandlar terapeutiska system, medicinska givare och bildgivande system, algoritmer och 

modeller för behandling och visualisering av bilder och multidimensionella datamängder, samt 

journalsystem. Andra exempel är forskning på biomaterial och matematiska modeller för 

simulering av cellulära och fysiologiska förlopp. Gemensamt för all forskning inom ämnet 

medicinteknisk vetenskap är att den syftar till att utveckla tekniska lösningar som förbättrar 

hälso-, sjuk- och frisk-vårdens möjligheter till att diagnostisera och behandla patienter samt 

främja hälsa. 

Forskarutbildningsämnet har doktorander med anställning vid Institutionen för medicinsk teknik 

(IMT) och vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Pågående forskning som relaterar till 

ämnet sker inom flertalet olika forskningsområden, varav följande sex områden idag har aktiva 

doktorander: Biomedicinsk bildvetenskap, Biomedicinsk optik, Hälsoinformatik, Neuroteknik, 

Systembiologi och Nukleinsyreteknologi (IFM). Det bör påpekas att några doktorander är aktiva 

inom fler än ett område vilket tydligt speglar den breda och tvärvetenskapliga karaktären på 

forskarutbildningsämnet medicinteknisk vetenskap. 

Biomedicinsk bildvetenskap 

Biomedicinsk bildvetenskap är ett forskningsområde där nya metoder och tekniker för 

avbildning av anatomi och funktion hos människokroppen och dess organ utvecklas. 

Området sträcker sig från tekniker för avbildning (ultraljud, röntgen, magnetkamera), via 

metoder för analys och kvantifiering av bildinformation (traditionell bildbehandling och 
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maskininlärning), till validering av nya metoder och bildbaserade biomarkörer. 

Området integrerar ämneskunskaper från matematik, fysik, signalteori, datavetenskap, 

maskininlärning och medicin. Aktuell forskning inkluderar analys av hjärnaktivitet 

(funktionell MR), hjärnkonnektivitet (diffusions MR), kroppssammansättning, samt 

maskininlärning för att till exempel uppnå mer korrekt segmentering av olika organ (jämfört 

med traditionella bildbehandlingsmetoder). 

Biomedicinsk optik 

Biomedicinsk optik är ett område där växelverkan mellan ljus och biologiska vävnader 

studeras. Området inkluderar både teoretisk modellering och utvecklandet av nya 

terapeutiska och diagnostiska tekniker. Biomedicinsk optisk omfattar tillämpningar på 

alltifrån sub-cellulära längdskalor till större vävnadsvolymer motsvarande hela organ (µm – 

dm), där strukturella och molekylära egenskaper studeras via spridande, absorberande och 

fluorescerande effekter hos biologisk vävnad. 

Området integrerar ämneskunskaper från optisk fysik, biofysik, biokemi, teknik, biologi, 

medicin, matematik och signal- och bildbehandling. Aktuell forskning inkluderar 

teoribildning för modellering av ljustransport i vävnad, utvecklandet av diagnostiska 

avbildande tekniker för att karaktärisera vävnadens optiska egenskaper och dess 

mikrocirkulation där både hårdvara och algoritmer utvecklas, samt kliniskt införande och 

utvärdering/ validering av teknikerna. 

Hälsoinformatik 

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, förädla och presentera den information som 

skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt. Vi rör oss från 

patientspecifika data till generell medicinsk kunskap och stödjer såväl enskilda beslut som 

utvecklingen av ny kunskap. Mervärde skapas när alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet 

kan kommunicera med varandra i ett ekosystem av information.  

Områdets övergripande mål är att möjliggöra lärande organisationer och medborgare som 

är delaktiga i att skapa hälsa. Forskningen kretsar kring e-hälsa och elektroniska 

hälsojournaler och berör områden som semantisk interoperabilitet, dataanalys, kliniskt 

beslutsstöd och interaktionsdesign. 

Neuroteknik 

Neuroteknik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde i gränslandet mellan teknik, fysik, 

matematik och neurovetenskap. Samband mellan modeller och insamlade fysiologiska 

signaler och bilder från nervsystemet och hjärnan studeras och analysmetoder utvecklas för 

att förbättra vård och öka kunskapen om nervsystemets och hjärnans funktioner. Aktuell 

forskning sker inom bland annat djup hjärnstimulering (DBS), neuronavigation, optiska 

mättekniker, hjärnans mikrocirkulation, modellering och simulering samt bildanalys. 

Forskningsprojekten har en stark teknisk och ingenjörsmässig bas med tydlig närhet till 

klinisk neurovetenskap som till exempel neurokirurgi, neurologi och neurointensivvård. 



Systembiologi 

Systembiologi är ett forskningsområde där komplexa biologiska system modelleras i syfte 

att förstå hur enskilda processer på sub-cellulär nivå samverkar till organ och 

helkroppsnivå. Aktuell forskning sker inom matematisk modellering av kroppens 

huvudsakliga organ, så som: levern, fettväv, hjärna, hjärta-kärl, bukspottskörtel, 

inflammations-systemet. Modellutveckling sker baserat på data från en stor mängd 

samarbetspartners, som också står för expertis och relevanta hypoteser för att testa 

modeller och delsystem. Aktuell forskning inkluderar också utveckling inom modellering 

som till exempel parameterestimering och modelljämförelse. Modellerna tillämpas också 

inom eHälsa, där programmering, hälsoinformatik, och andra expertiser tas in.  

Nukleinsyreteknologi 

Forskar om användningsområden för nukleinsyror som biorekognitionsmolekyler med 

målet att utveckla högspecifika och känsliga detektionssystem för olika typer av 

modaliteter. Det långsiktiga målet är att generera ett brett spektrum av nya diagnostiska 

och terapeutiska metoder. Inom ramen för detta har utvecklats en plattform för 

identifiering av aktiverbara prober, vilka kan användas för att spåra andra molekyler. 

Genom att utnyttja den enorma mångfalden och det utbredda uttrycket av nukleaser, dvs 

enzymer som har till uppgift att bryta ner DNA-strängar, kan man till exempel spåra olika 

bakteriearter (t ex Staphylococcus aureus).  

 

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. I detta arbete 

krävs en djup förståelse både kring teknikens möjligheter och de medicinska utmaningar som 

föreligger. I realiteten finns inte spetsforskning vid LiU inom hela ämnets domän utan endast i en 

begränsad del. Det är i dessa forskningsområden, där vi har handledarkompetens, som 

forskarutbildningen skapar förutsättningar till fördjupade kunskaper, färdigheter och insikter 

inom ämnet. Vi ser inget behov av att förtydliga eller avgränsa ämnets omfattning ytterligare. 

 

1.3 Nyckeltal 

Forskarutbildningsämnet medicinteknisk vetenskap uppstod 2016 genom en stegvis 

sammanslagning av följande tidigare forskarutbildningsämnen vid LiTH: 

• Biomedicinsk instrumentteknik 

• Medicinsk informatik 

• Medicinsk teknik 

Dessa ämnen finns/ har funnits på IMT och från 2018 finns ämnet medicinteknisk vetenskap även 

på IFM. 

Nyckeltalen nedan (Tabell 1) inkluderar samtliga doktorsexamina inom dessa ämnen under 

perioden 2016-01-01 till 2020-12-31. Under denna period har endast en doktorand valt att 

genomföra ett licentiatseminarium och då som ett delsteg innan doktorsexamen. 



Tabell 1. Nyckeltal för doktorsexamina och avbrott under perioden 20160101 - 20201231. 

Nyckeltal Kvinnor Män 

Tid till doktorsexamen – medel [år] 4.33 4.67 

Tid till doktorsexamen – median [år] 4.20 4.50 

Antal doktorsexamina 3 7 

Antal doktorsexamina inom 8 år (kalendertid*) 3 6 

Antal avbrott 1 1 
*) Föräldraledighet borträknad   

 

Under redovisad period har endaste en forskarstuderande överträtt 8 år kalendertid innan 

doktorsexamen avlagts. Detta var en industridoktorand som disputerade efter 8.25 år och som ej 

var anställd vid LiU.  

1.4 Utvecklingsområden 

Genomströmningen bedöms vara på en acceptabel nivå (10 disputerade och 2 avbrutna studier de 

senaste fem åren) med en mediantid på 4.20/4.50 år (kvinnor/män) till disputation. Det vore 

önskvärt att minska studietiden något men det behövs en mer detaljerad analys kring orsaken till 

den något långa studietiden för att åtgärda detta. Det vore även önskvärt att nå en jämnare balans 

mellan andelen disputerade kvinnor (30%) och andelen disputerade män (70%). 

2 Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar‐ och lärarkompetens 

Handledarkapacitet 

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. 

För att bättre återspegla utbildningens behov av specifik vetenskaplig kompetens återges 

hur handledarnas forskningsinriktningar är fördelat mellan dessa områden. Det bör noteras 

att handledare kan ha kompetens inom mer än ett område samt att doktoranders 

forskningsinriktningar kan ligga inom mer än ett område. 

Tabell 2. Antal professorer och docenter inom respektive forskningsområde. 

Forskningsområde Professor* Docent** 

Biomedicinsk bildvetenskap 2 1 

Biomedicinsk optik 3 4 

Hälsoinformatik 1 0 

Neuroteknik 1 1 

Systembiologi 0 2 

Nukleinsyreteknologi 1 1 
*) Inkl biträdande professor; **) avstämt 2021-06-23 

 



Samtliga områden har minst en lärare som kan agera huvudhandledare. Inom området 

Hälsoinformatik finns i dagsläget endast en doktorand men hens forskning sker även inom 

området Systembiologi där doktorandens huvudhandledare har sin huvudsakliga 

forskningsinriktning. 

Fördelningen av handledaruppdrag ser ojämn ut. Tre av ämnets lärare är huvudhandledare 

för fyra till fem doktorander medan en av ämnets professorer saknar handledaruppdrag. 

Den ojämna fördelningen är en direkt effekt av att vissa lärare är mer framgångsrika med 

att attrahera externa forskningsmedel och därmed har större möjlighet att anställa 

doktorander inom den egna forskningsinriktningen. Även om det vore önskvärt att ha en 

mer jämn fördelning av huvudhandledarskap så ser vi det inte som orimligt för en lärare att 

handleda fem doktorander med god kvalitet med stöd av övriga bihandledare. 

Utöver de lärare som presenteras i lärartabellen så finns ytterligare bihandledare utanför 

IMT och IFM som nu handleder doktorander inom ämnet. Detta inkluderar sju professorer, 

två gästprofessorer, en adjungerad professor, två universitetslektorer och tre adjungerade 

universitetslektorer. Det finns även tre bihandledare med anställning vid sjukhus och en 

handledare med anställning vid företag. 

Samtliga ämnets doktorander har mellan 2 och 4 handledare (Tabell 3). I snitt har ämnets 

doktorander 2.9 handledare. Samtliga doktorander utom en har minst två handledare med 

en teknikvetenskaplig kompetens och bakgrund inom ämnet Medicinteknisk vetenskap. 

Analysen av handledarkompetens visar också att doktoranderna vanligtvis har en extern 

handledare men att det är mindre vanligt med en medicinskt skolad handledare. 

Handledarbemanningen för respektive doktorand följs upp och diskuteras vid den årliga 

uppföljningen (se beskrivning nedan under 3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling). Vår 

generella bedömning är att ämnets doktorander har ett bra handledarstöd med förankring 

både inom ämnet och, när så behövs, inom den medicinska vetenskapen.  

Tabell 3. Handledarkompetenser fördelat över ämnets doktorander 

Handledare per doktorand Medel Spann 

Antal handledare 2.9 2–4 

Antal handledare med bakgrund inom ämnet 2.5 1–3 

Andel doktorander Andel 

med extern* handledare 57% 

med medicinskt skolade handledare 38% 
*) anställning utanför IMT och IFM   

 

Handledarkapaciteten har över tid varit på en stabil nivå, där antalet docenter har ökat 

medan antalet professorer har minskat något. Det totala antalet handledare inom ämnet 

ser vi som tillräckligt. 

Vetenskaplig kompetens 

Ämnets lärare ges goda möjligheter till att utveckla den egna kompetensen inom ämnet 

genom tid till egen forskning. Under 2020 hade ämnets lärare i snitt 1055 timmar forskning 

(inkluderar forskningsadministration). Motsvarande siffra för de som nu agerar 

huvudhandledare är 1185 timmar i snitt. 



Merparten av forskningsaktiviteterna sker i forskningsprojekt som inkluderar både seniora 

lärare och doktorander. Projekten är huvudsakligen externt finansierade och inkluderar 

vanligtvis externa samarbetsparter (företag, sjukhus och andra universitet). Exempel på 

större projektfinansiärer är SSF, VR, KAW, Vinnova och EU. Flertalet av lärarna är även 

associerade med större lokalt förankrade nätverk/centra så som CMIV, WCMM och AIDA. 

Forskningsresultaten kommuniceras både internt, via seminarier och workshops, och 

externt, via vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. 

Pedagogisk kompetens 

Samtliga docenter inom ämnet har genomgått LiUs och LiTHs handledarkurs. Inom 

professorsgruppen har 5 av 6 genomgått handledarkursen. Den professor som ej 

genomgått handledarkursen har en mångårig erfarenhet av att handleda och handleder nu 

ingen doktorand. Samtliga handledare utom en har under 2020 undervisat inom 

grundutbildningskurser som ligger inom ämnet. Under 2020 lade lärarna i snitt 300 timmar 

på undervisning, inkluderat både pedagogisk kursutveckling, genomförandet av 

undervisningsmoment samt examination. Därtill tillkommer genomförandet av flera 

doktorandkurser. 

Byte av handledare 

De doktorander som så önskar har rätt till att byta huvudhandledare. Detta sker mycket 

sällan och föregås då av omfattande diskussioner med alla berörda parter för att hitta en så 

bra lösning som möjligt. Att byta huvudhandledare och samtidigt fortsätta 

forskarutbildningen inom de projektet som doktorandtjänsten inkluderar (enligt 

utlysningstexten) är komplext då huvudhandledaren oftast är både idé-bärare och 

projektledare. Det finns inte någon generell rutin för detta utan hanteras efter varje enskilt 

falls unika förutsättningar. 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning 

Tabellen nedan (Tabell 4) inkluderar de doktorander som 2020-12-31 hade pågående aktiva 

forskarstudier inom ämnet. Två av ämnets doktorander (en kvinna och en man) bedriver 

forskarstudier vid IFM medan övriga doktorander bedriver forskarstudier vid IMT. Samtliga 

doktorander bedöms ha relevanta språkkunskaper för att bedriva forskarstudier inom 

ämnet. Detta bedöms individuellt vid anställningsprocessen, i linje med de antagningskrav 

som specificeras i allmänna studieplanen. 

Tabell 4. Doktorandgruppens sammansättning och ålder 

Doktorandgruppen Kvinnor Män 

Antal doktorander 7 14 

Medelålder 2020-12-31 [år] 29.8 31.8 

Medianålder 2020-12-31 [år] 29.6 28.6 

 



Forskarutbildningsmiljöns omfattning 

Doktorandernas avhandlingsarbete (inkluderar forskning och artikelförfattande men inte 

kurser) sker huvudsakligen inom den forskargrupp som respektive doktorand tillhör. Detta 

arbete, vilket kan inkludera allt från laborativa moment i sjukhusmiljö till mer teoretiska 

moment, sker ofta i samarbete med andra parter utanför både den egna forskargruppen 

och handledarna. Detta samarbete formaliseras vanligtvis genom de artiklar som 

produceras inom ramen för forskarstudierna och avhandlingsarbetet. En bibliometrisk 

analys av försvarade sammanläggningsavhandlingar (totalt 10 st) under de senaste fem 

åren (20160101 – 20201231) visar på en stor bredd bland medförfattarnas organisatoriska 

tillhörighet (Tabell 5). 

Tabell 5. Bibliometrisk analys av medförfattares organisatoriska tillhörighet. 

Medförfattares organisatoriska tillhörighet Andel avhandlingar 

Annat universitet 90% 

Sjukhus / vårdinrättning 80% 

Företag 40% 

Utanför Sverige 90% 

 

Analysen visar att nästa alla doktorander hade 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. 

Förutom de formella samarbeten som den bibliometriska analysen visar på finns mer 

informella lokala nätverk. För de forskningsområden som inkluderar flera forskargrupper 

(Biomedicinsk bildvetenskap och Biomedicinsk optik) organiseras regelbundna möten där 

doktoranderna ges möjlighet att presentera och diskutera den egna och andras forskning. 

Motsvarande möten hålls även inom de andra områden som endast utgörs av en 

forskargrupp. På institutionsnivå (IMT) och avdelningsnivå (IFM) organiseras även 

gemensamma seminarieserier. Även om formerna för dessa seminarieserier har varierat 

över åren så har doktorander alltid givits möjlighet att både presentera och diskutera sin 

forskning i ett större forum. Det finns även doktorandnätverk på IMT och IFM som stödjs av 

respektive institutionsledning och som regelbundet arrangerar gemensamma möten. 

Doktorandgruppen vid IMT arrangerar också en gemensam doktoranddagen som kan liknas 

vid en mini-konferens där doktoranderna själva diskuterar forskning och där externa 

föreläsare bjuds in för att ge andra perspektiv (se 4. Doktorandperspektiv). 

Flera av ämnets doktorander tillhör även en forskarskola. Av ämnets 21 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. Forskarskolorna ger 

doktoranderna en möjlighet till att dels presentera och diskutera forskning, dels att bygga 

egna nätverk utanför den egna forskargruppen. Därtill ges möjlighet att läsa kurser och 

delta i workshops inom forskarskolorna. Exempel på kurser och workshops som givits i sin 

helhet inom ramen för eller till del finansierats av Forum Scientium de senaste åren är 

“Vector graphics”, “Embracing your PhD and Post-doc studies- Perspectives on research 

work, planning, management, knowledge creation and learning” och “Professional 

academic presentations”. 



 

Forum Scientium grundades 1996 och har totalt ca 65 medlemmar (forskarstuderande 

samt post-docs) från 4 institutioner; IFM, BKV, IMT och HMV. Medlemmarna arbetar 

inom naturvetenskap, teknik och biomedicin, ofta med tvärvetenskaplig ansats. Forum 

Scientium finansieras av LiU och har även ett välfungerande samarbete med 

Wallenbergs Centrum för Molekylär Medicin (WCMM). Arbetet inom forskarskolan leds 

av ett magangement team med disputerade forskare.  

Forskarskolan syftar till att stödja medlemmarna i deras forskarutbildning, från start till 

mål. Konkret görs detta genom bl.a. organisation av kurser, seminarier och workshops, 

sommarkonferenser, studiebesök och olika out-reach aktiviteter. Medlemmarna får 

under sin tid i forskarskolan gedigen träning i att genomföra presentationer, ge 

konstruktiv kritik, samt moderera seminarier. Forum Scientium är även en mycket god 

grund för etablering av samarbetsprojekt och fyller även en viktig psykosocial roll. 

 

CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) erbjuder en forskarskola 

för doktorander med både medicinsk och teknisk bakgrund. Huvudprincipen för 

forskarskolan är det nära samarbetet mellan olika discipliner. Doktoranderna har 

utbildning inom medicin, hälsa, teknik och naturvetenskap. Det som gör CMIV:s 

forskarskola unik är att handledningsteamet är tvärvetenskapligt. Studentens 

huvudhandledare kommer ofta från det egna forskningsområdet medan biträdande 

handledare har expertis inom andra områden. Detta gör det möjligt för studenten att få 

vägledning från både det medicinska och det tekniska området. 

Doktoranderna i CMIV:s forskarskola träffas en gång i månaden för att diskutera 

aktuella händelser på CMIV och kommande kurser. Mötet följs av ett seminarium där 

doktoranderna presenterar sina projekt för varandra och för seniora forskare. Detta är 

ett fantastiskt tillfälle att diskutera arbetet och få djupgående feedback från seniora 

forskare och andra doktorander. 

Vid den årliga CMIV-konferensen presenterar studenterna sina projekt vid en 

postersession och deltar i en workshop eller föreläsning under ledning av forskarskolan. 

Detta gör det möjligt för studenterna att träffa seniora forskare, förbättra sitt eget 

forskningsnätverk och skapa nya samarbeten. En gång om året anordnar forskarskolan 

också en doktoranddag med en workshop eller ett studiebesök. 

 

Ett mindre antal av ämnets nu aktiva doktorander har även deltagit i sommarskolor 

och/eller varit på kortare forskningsvistelser utanför den egna forskningsmiljön. Samtliga 

doktorander ges även möjligheten att besöka internationella konferenser och där 

presentera den egna forskningen. Doktorander ges även möjlighet att medverka både i 

lokala konferenser, till exempel BME@LiU som arrangeras årligen av IMT, och nationella 

konferenser, till exempel Medicinteknikdagarna som arrangeras årligen av MTF (Svensk 

Medicinteknisk Förening). 

Doktoranders behov av ett omfattande nätverk varierar både över tid och mellan projekt. 

De projekt som har en klinisk inriktning kräver generellt ett multidisciplinärt nätverk med 



många aktörer medan teknikutvecklingsprojekt vanligen samlar en mindre mer homogen 

grupp av forskare. Ett stort ansvar ligger hos handledarna att säkerställa att deras 

doktorander ges det stöd som uppgiften och projektet kräver. Stödet som respektive 

doktorand ges följs upp och diskuteras vid ett årligt uppföljningsmöte (se beskrivning nedan 

under 3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling). Vår samlade bedömning är att ämnets 

doktorander har ett tillräckligt nätverk och handledarstöd för att bedriva forskarstudier av 

god kvalitet. 

Doktorander utanför den lokala forskarmiljön 

Ämnet har två aktiva doktorander som huvudsakligen befinner sig utanför forskarmiljöerna 

vid IMT och IFM. Den ena doktoranden har sin anställning på en högskola i Schweiz men 

besöker regelbundet och under längre perioder forskargruppen vid IMT. Doktoranden har 

en bihandledare på plats i Schweiz som också är gästprofessor vid IMT. Sammantaget 

fungerar detta upplägg bra även om det finns vissa utmaningar med att läsa kurser vid LiTH 

som är utspridda över tid. En positiv effekt är att doktoranden får ett stort nätverk som kan 

stötta hen i sin forskning. 

Den andra aktiva doktoranden har en mycket låg aktivitet och har sedan lång tid tillbaka 

avslutat sin doktorandtjänst till förmån för en annan tjänst utanför LiU. Doktoranden är 

dock nära disputation och har därför valt att stå kvar som forskarstuderande. Här stöttar 

forskarutbildningen upp med handledning vid de tillfällen som den studerande har 

möjlighet att bedriva forskarstudier. Doktorandens individuella studieplan uppdateras 

årligen i linje med rådande regelverk. 

Handledare utanför den lokala forskarmiljön 

Mer än hälften av ämnets doktorander (57% enligt Tabell 3) har en eller flera externa 

handledare. Vi ser detta som en styrka samt en indikator på att ämnets tvärvetenskapliga 

karaktär återspeglas även i handledarbemanningen. Den vardagliga handledningen sköts 

dock vanligtvis av de handledare som finns i den lokala forskningsmiljön. De externa 

handledarna bidrar periodvis med expertkunskaper, vanligtvis inom det medicinska 

området. 

En utmaning är att forskningsprojekt och doktoranders progression kan bli beroende av 

tillgängligheten hos externa aktörer och externa handledare. Det kan till exempel handla 

om tillgång till medicinska data, mättillfällen på klinik och återkoppling på manuskript. 

Vanligtvis fungerar de externa samarbetena bra men i vissa fall behöver forskningsstudier 

planeras om vilket kan vara utmanade och fördröja doktorandstudierna. 

Forskarutbildningen ser dock små möjligheter att kunna påverka externa parter med 

anställning utanför LiU.  

Kvalitetssäkring av avhandlingar 

Doktoranders egen forskning, som utgör grunden i avhandlingsarbetet, sker huvudsakligen 

inom projektgrupper med flera aktörer i den lokala forskningsmiljön. I denna arbetsform, 

där metoder och resultat kontinuerligt följs upp och diskuteras, ges projektgruppen en god 

insikt i doktorandernas arbete och kan stötta doktoranden när så behövs. Detta kan ses 

som ett första steg i kvalitetssäkringen av avhandlingsarbetet. 



De avhandlingar som publicerats senaste fem åren samt de avhandlingsarbeten som nu är 

pågående är uteslutande sammanläggningsavhandlingar. De vetenskapliga resultaten 

kommuniceras således huvudsakligen via vetenskapliga publikationer. En bibliometrisk 

analys av publicerade avhandlingar under de senaste fem åren visar att dessa i snitt 

inkluderar 5.0 publikationer (Tabell 6). Nästan samtliga av dessa publikationer (86%) skrivs 

med doktoranden som förste-författare. Majoriteten av publikationerna (54%) utgörs av 

accepterade artiklar i granskade vetenskapliga tidskrifter. En mindre andel utgörs av 

konferensbidrag (24%) och manuskript till artiklar (20%) som då avhandlingens tryckts ej 

accepterats för publikation. Den externa oberoende referee-granskningen i första hand, 

men även den offentliga presentationen och diskussionen av konferensbidrag, kan ses som 

ett andra steg i kvalitetssäkringen av avhandlingsarbetet. 

Tabell 6. Bibliometrisk analys av publikationer i avhandlingar. 

Publikationsanalys Medel 

Antal publikationer 5.0 

Antal accepterade referee-granskade artiklar 2.7 

Antal artiklar i manuskriptform 1.0 

Antal konferensbidrag (Proceedings) 1.2 

Antal publikationer som förste-författare* 4.3 
*) Inklusive ”co-first authorship”  

 

Sedan 2019 genomför samtliga doktorander som antagits vid IMT ett halvtidsseminarium 

(enligt beslut av IMTs institutionsledning), undantaget de som planerar att genomföra ett 

licentiatseminarium. Halvtidsseminariet genomförs i samband med att doktoranden når 

60% avklarade forskarstudier. Doktoranden förväntas i stort uppfylla målen med 

licentiatexamen men det finns inget kravet på att skriva en licentiatavhandling. I stället 

utgör andra publikationer (artiklar, konferensbidrag, poster, etc) och manuskript underlag 

till halvtidsseminariet. Till seminariet beslutar forskarstudierektor om en förste-opponent 

samt en andre-opponent. Förste-opponent ska vara disputerad men som andre-opponent 

väljs vanligtvis en mer senior doktorand. Den som varit handledare för respondenten eller 

som står i annat jävsförhållande till respondent och huvudhandledare får inte vara förste-

opponent. Vid genomförandet av halvtidsseminariet förväntas respondenten presentera sin 

forskning i en längre presentation. Därefter följer, i likhet med en licentiatframläggning, en 

diskussion där opponenterna i första hand, och auditoriet i andra hand, ges möjlighet att 

kommentera och ställa frågor till respondenten. Efter genomfört seminarium framför 

opponenterna de viktigaste kommentarerna (inklusive rekommendationer inför framtida 

arbeten) på det presenterade materialet (inklusive presentation och försvar) till handledare 

och doktorand. Seminariet bedöms ej med godkänt/underkänt utan ska mer ses som ett 

tillfälle för doktoranden att dels träna på att presentera och försvara sin egen forskning, 

dels som ett tillfälle att få extern återkoppling på forskningens upplägg och inriktning. Vid 

efterföljande årliga uppföljningsmöten (se beskrivning nedan under 3.4 Uppföljning, 

åtgärder och återkoppling) ges möjligheten att diskutera och reflektera över hur 

synpunkter och kommentarer från seminariet påverkat de fortsatta forskarstudierna. 

Halvtidsseminariet kan ses som ett tredje steg i kvalitetssäkringen av avhandlingsarbetet. 

Inom vissa forskningsområden genomförs så kallade provdisputationer i god tid innan 

avhandlingen trycks. Här finns inga formella krav på varken genomförande och opartiskhet 



hos opponenter, men brukar kunna beskrivas som mycket utmanade för doktoranden. 

Detta tillfälle ger doktoranden möjlighet att på bästa sätt förbereda sig inför den riktiga 

disputationen. 

Vid anmälan om disputation genomförs en obligatorisk förhandsgranskning på uppdrag av 

forskarutbildningsnämnden vid LiTH. Granskningen, som syftar till att avgöra om 

avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid disputationen, 

görs av ordinarie betygsnämndsledamöter. Denna granskning kan ses som ett sista steg i 

kvalitetssäkringen inför disputation. 

Sammanfattningsvis finns det flera mekanismer i forskarutbildningens upplägg som 

granskar doktorandernas avhandlingsarbete och som stödjer dem i att uppnå målen med 

utbildningen. Analysen av tidigare avhandlingar (fem senaste åren) bedöms generellt visa 

på en god omfattning (5.0 artiklar i medel) där huvuddelen av inkluderade artiklar granskats 

externt. En mycket stor del av publikationerna har skett med doktorander som förste-

författare vilket indikerar att ämnets doktorander givits möjlighet till att bedriva ett 

omfattande forskningsarbete. För utbildningen finns det dock inga direkta 

kontrollmekanismer i form av examinerande moment som direkt kopplar till 

avhandlingsarbetets kvalitet. Ett stort ansvar vilar här på huvudhandledarens bedömning av 

hur väl doktoranden uppfyller målen med utbildning i syfte att avgöra när det är dags för 

disputation. 

2.3 Utvecklingsområden 

Vi bedömer att ämnet generellt har en god handledarkapacitet. Doktoranderna inom ämnet har 

också generellt ett bra handledarstöd, ofta med både teknisk och medicinsk kompetens. Samtliga 

doktorander utom en har minst två handledare med en teknikvetenskaplig kompetens inom 

ämnet. Det vore nog önskvärt att samtliga doktorander erbjöds två handledare med 

teknikvetenskaplig kompetens. Frågan bör analyseras ytterligare för att ge ett nyanserat svar på 

detta. 

Forskarutbildningsmiljöns omfattning ser vi som tillräcklig, med möjlighet att deltaga i två olika 

forskarskolor. Ämnet är dock nytt på IFM och det vore önskvärt att i större utsträckning integrera 

utbildningsmiljöerna, till exempel genom att bjuda in till seminarieserier, doktorandmöten och 

doktoranddagar. 

En väl fungerande seminarieserie ser vi som ett viktigt steg i att bli en självständig forskare som kan 

argumentera för sin sak. Här ser vi en möjlighet att utveckla seminarieserien vid IMT i syfte att: 

• Ge doktorander utökade möjligheter att presentera och diskutera sin forskning. 

• Skapa en kontinuitet i seminarieverksamhet. 

Ämnets lärare/handledare har en viktig funktion i att kontinuerligt följa upp hur väl deras 

doktorander uppfyller målen med utbildningen. För att ytterligare stödja handledarna i detta ser vi 

ett behov av att skapa ett gemensamt forum för att diskutera och harmonisera frågor så som: 

• Vad är tillräckligt god kvalitet hos en avhandling? 

• När har doktoranden nått målen med utbildningen? 

• Hur stöttar vi bäst våra doktorander att utvecklas och nå målen? 



Halvtidsseminariet finns ej beskrivet som obligatoriskt i ämnets allmänna studieplan (ASP). Detta 

behöver åtgärdas i dialog mellan IMT och IFM. 

3 Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 

Utbildning på forskarnivå i medicinteknisk vetenskap leder till en doktorsexamen eller 

licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar 

totalt 120 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 30-45 högskolepoäng och det 

resterande avhandlingsarbetet motsvarar studier om 75-90 högskolepoäng. Doktorsexamen 

omfattar totalt 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 60-90 högskolepoäng och 

det resterande avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150-180 högskolepoäng.  

Ämnets breda och tvärvetenskapliga karaktär möjliggör för forskarstudier av både teoretisk 

och/eller experimentell inriktning. Fördelningen av högskolepoäng mellan kursdel och 

avhandlingsdel bestäms därför individuellt utifrån forskningsuppgiftens karaktär och fastställs av 

prefekt vid antagning till forskarutbildning. 

I samband med antagningen utser prefekten två handledare, varav en är huvudhandledare. Efter 

antagning görs en närmare planeringen av kurser och andra moment, i linje med den allmänna 

studieplanen för ämnet. Planeringen görs i samråd mellan doktorand och handledare, och 

dokumenteras i en individuell studieplan (ISP). Vanligtvis upprättas ISP:n inom en månad efter 

antagningen och revideras därefter minst en gång per år.  

Den individuella studieplanen utformas så att doktoranden ges möjlighet till progression i 

självständighet och kritiska tänkande. Målet med utbildningen är att doktoranden, efter 

genomgången utbildning, självständigt ska kunna bedriva och leda forsknings- och 

utvecklingsprojekt, speciellt inom ämnets verksamhetsram. För att nå målet ger utbildningen 

doktoranden möjlighet till att förvärva och utveckla färdigheter och förmågor inom ämnet, samt 

att utveckla värderingsförmågor och förhållningssätt inom ämnet. Utbildningen syftar även till att 

ge utökade och fördjupade kunskaper inom ämnet och specifika kunskaper inom 

avhandlingsområdet, samt att ge erfarenheter och färdighet i forskningsmetodik och etik. Mer 

specifikt ger utbildningen förutsättningar att nå målet genom att doktoranden: 

▫ genomgår en obligatorisk kurs i anatomi och fysiologi. 

▫ genomgår en obligatorisk kurs i vetenskapsteori och metodik. 

▫ genomgår en obligatorisk kurs i forskningsetik. 

▫ genomgår en obligatorisk (undervisande doktorander) kurs i grundläggande pedagogik. 

▫ genomgår breddningskurser inom ämnet. 

▫ genomgår fördjupningskurser som ligger i linje med avhandlingsarbetets inriktning. 

▫ självständigt planerar och genomför teoretiskt och/eller experimentellt forskningsarbete. 

▫ aktivt följer litteraturen inom ämnet. 

▫ aktivt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom ämnet. 

▫ självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom det egna 

forskningsarbetet. 

▫ självständigt planerar och genomför teoretiskt och/eller experimentellt forskningsarbete. 



▫ regelbundet presentera den egna forskningen på seminarier inom ämnets lokala 

forskningsmiljö. 

▫ regelbundet presentera den egna forskningen på nationella och internationella 

konferenser inom ämnet. 

Genomförandet av planerade moment görs av doktoranden med stöd av hens handledare.  

Organisatoriskt leds forskarutbildningen av forskarstudierektorerna vid IMT och IFM. I deras 

uppdrag (Dnr LiU-2008/03942) ligger att samordna, kvalitetssäkra och överblicka den 

forskarutbildning som bedrivs inom ämnet. Detta inkluderar att: bevaka att regelverket följs; 

bevaka att ISP:er upprättas, revideras och följs upp; medverka i kvalitetsuppföljning och 

kvalitetsutveckling; introducera nya doktorander; samordna intern och extern information; och att 

vara en stödperson för doktorander och handledare. Vid IMT deltar forskarstudierektor 

regelbundet (var fjärde vecka) vid ledningsgruppsmöten för att diskutera och problematisera kring 

utbildningsfrågor och för att samordna utbildningsaktiviteter med övriga initiativ vid institutionen. 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

Nedan redovisas högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen respektive 

licentiatexamen. Kopplat till dessa redovisas vilka läraktiviteter som genomförs inom ramen för 

forskarutbildningen i syfte att stödja doktorandens måluppfyllelse. 

Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse Läraktiviteter 

Mål 1: Visa brett kunnande inom och en 

systematisk förståelse av forskningsområdet 

samt djup och aktuell specialistkunskap inom 

en avgränsad del av forskningsområdet. 

• Breddningskurser och fördjupningskurser inom 

ämnet. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Läsa och diskutera andras publikationer. 

• Bedriva egen forskning i dialog med 

handledare. 

• Skriva vetenskapliga publikationer. 

Mål 2: Visa förtrogenhet med vetenskaplig 

metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 

• Obligatorisk kurs i vetenskapsteori. 

• Fördjupningskurser inom ämnet. 

• Läsa och diskutera andras publikationer. 

• Bedriva egen forskning i dialog med 

handledare. 



Färdighet och förmåga Läraktiviteter 

Mål 3: Visa förmåga till vetenskaplig analys och 

syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer. 

• Värdera och diskutera andras publikationer. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser 

inom ämnet. 

• Självständigt föreslå lämpliga analysmetoder, 

beprövade eller nya. 

• Självständigt analysera och bedöma egna 

vetenskapliga resultat. 

• Avhandlingsarbetet. 

Mål 4: Visa förmåga att kritiskt, självständigt, 

kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar samt att 

planera och med adekvata metoder bedriva 

forskning och andra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar och att granska och värdera 

sådant arbete. 

• Självständigt planera och genomföra egna 

vetenskapliga studier. 

• Självständigt föreslå lämpliga analysmetoder, 

beprövade eller nya. 

• Självständigt analysera och bedöma egna 

vetenskapliga resultat. 

• Skriva vetenskapliga publikationer. 

• Planera (ISP) och reflektera över de egna 

forskarstudierna, där tidplanen är en del. 

• Avhandlingsarbetet. 

Mål 5: Med en avhandling visa sin förmåga 

att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen. 

• Skriva vetenskapliga publikationer (som en del 

av sammanläggningsavhandlingar). 

• Avhandlingsarbetet. 

Mål 6: Visa förmåga att i såväl nationella som 

internationella sammanhang muntligt och 

skriftligt med auktoritet presentera och 

diskutera forskning och forskningsresultat i 

dialog med vetenskapssamhället och samhället 

i övrigt. 

• Presentera och diskutera den egna 

forskningen vid nationella och internationella 

konferenser. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Publicera egna forskningsresultat i 

vetenskapliga tidskrifter. 

• Kommunicera den egna forskningen via 

medarbetarsidan på den externa webben. 

Mål 7: Visa förmåga att identifiera behov av 

ytterligare kunskap 

• Bedriva egen forskning i dialog med 

handledare. 

• Planera (ISP) och reflektera över de egna 

forskarstudierna. 

Mål 8: Visa förutsättningar för att såväl inom 

forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets 

utveckling och stödja andras lärande. 

• Presentera och diskutera den egna 

forskningen vid nationella och internationella 

konferenser samt vid lokala seminarier. 

• Läraruppdrag inom grundutbildningen 

(lektionsassistent, labbassistent, 

exjobbshandledning, projekthandledning) 

• Skriva vetenskapliga publikationer. 



Värderingsförmåga och förhållningssätt Lärandeaktiviteter 

Mål 9: Visa intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar. 

• Obligatorisk kurs i etik. 

• Deltaga i etikansökningar. 

• Planera och genomföra vetenskapliga studier i 

linje med det etiska godkännandet.  

• Självständigt planera och bedriva forskning, 

och i dialog med handledare värdera de 

vetenskapliga resultaten. 

• Självständigt driva skrivandet av vetenskapliga 

artiklar. 

Mål 10: Visa fördjupad insikt om vetenskapens 

möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används. 

• Obligatoriska kurser i vetenskapsteori och etik. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Deltaga i etikansökningar. 

• Planera och genomföra vetenskapliga studier i 

linje med det etiska godkännandet.  

• I en avhandling diskutera den egna forskningens 

bidrag till frisk- och sjukvård. 

 

Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse Lärandeaktiviteter 

Mål 1: Visa kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet, inbegripet aktuell 

specialistkunskap inom en avgränsad del av detta 

samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i 

allmänhet och det specifika forskningsområdets 

metoder i synnerhet. 

• Obligatorisk kurs i vetenskapsteori. 

• Breddningskurser och fördjupningskurser inom 

ämnet. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Läsa och diskutera andras publikationer. 

• Bedriva egen forskning i dialog med 

handledare. 

• Skriva vetenskapliga publikationer. 

Färdighet och förmåga Lärandeaktiviteter 

Mål 2: Visa förmåga att kritiskt, självständigt och 

kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar, att 

planera och med adekvata metoder genomföra ett 

begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom 

bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera 

detta arbete. 

• Självständigt planera och genomföra egna 

vetenskapliga studier. 

• Självständigt föreslå lämpliga analysmetoder, 

beprövade eller nya. 

• Självständigt analysera och bedöma egna 

vetenskapliga resultat. 

• Skriva vetenskapliga publikationer. 

• Planera (ISP) och reflektera över de egna 

forskarstudierna, där tidplanen är en del. 



Mål 3: Visa förmåga att i såväl nationella som 

internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart presentera och diskutera forskning och 

forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 

• Presentera och diskutera den egna 

forskningen vid nationella och internationella 

konferenser. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Publicera egna forskningsresultat i 

vetenskapliga tidskrifter. 

Mål 4: Visa sådan färdighet som fordras för att 

självständigt delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i 

annan kvalificerad verksamhet. 

• Självständigt planera och genomföra egna 

vetenskapliga studier. 

• Självständigt driva skrivandet av vetenskapliga 

artiklar. 

• Självständigt författa en licentiatavhandling. 

• Planera (ISP) och reflektera över de egna 

forskarstudierna. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt Lärandeaktiviteter 

Mål 5: Visa förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar i sin egen forskning. 

• Obligatorisk kurs i etik. 

• Deltaga i etikansökningar. 

• Planera och genomföra vetenskapliga studier i 

linje med det etiska godkännandet.  

Mål 6: Visa insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används. 

• Obligatoriska kurser i vetenskapsteori och etik. 

• Aktivt deltagande i seminarieverksamhet. 

• Deltaga i etikansökningar. 

• Planera och genomföra vetenskapliga studier i 

linje med det etiska godkännandet.  

• I en avhandling diskutera den egna forskningens 

bidrag till frisk- och sjukvård. 

Mål 7: Visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

• Bedriva egen forskning i dialog med 

handledare. 

• Planera (ISP) och reflektera över de egna 

forskarstudierna. 

 

Säkerställande av måluppfyllelse 

Inom ramen för forskarutbildningen examineras delar av högskoleförordningens 

examensmål genom obligatoriska och valbara kurser. De valbara kurserna specificeras i 

ISP:n i dialog mellan handledaren och doktoranden. Utöver kurserna finns ett stort 

avhandlingsarbete som vanligtvis summeras i en sammanläggningsavhandling. 

Progressionen i detta arbete följs årligen upp. Denna process beskrivs ytterligare under 

kapitel 3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling. 

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

7 av 21 doktorander är kvinnor. Det är en något låg andel då rekryteringsbasen vid 

medicintekniska utbildningar ofta är jämnt fördelad mellan könen. Två av de 4 senast antagna 



doktoranderna är kvinnor, vilket antyder att vi kan uppnå en jämnare fördelning inom några år. 

När det gäller rekrytering av doktorander har våra tjänster få sökande och vi behöver bli bättre på 

att använda våra kontaktnät för att sprida information om utlysta tjänster och även bättre på att 

locka studenter från utbildningar i medicinsk teknik att välja forskarutbildning som nästa steg i 

karriären. Fler sökande ger större möjlighet att rekrytera kvinnor till våra doktorandtjänster. 

Utlysningar av doktorandtjänster utformas så att både män och kvinnor lockas att söka tjänsterna. 

Vid likvärdiga meriter har kvinnor (som underrepresenterat kön) företräde till doktorandtjänster. 

Endast 5 av 19 doktorander har en huvudhandledare som är kvinna. Anledningen till detta är att 

endast 2 av ämnets aktiva huvudhandledare är kvinnor. Det finns goda möjligheter att öka denna 

andel då det inom ämnet finns flera kvinnor som är handledare och som ännu inte är docenter. 

Om vi i stället ser till hela handledarteamet runt doktoranden är förhållandet mera jämnt 

fördelade: 11 av 19 doktorander har både kvinnor och män som handledare och kan därför anses 

ha goda möjligheter att hitta både kvinnor och män som förebilder inom sitt forskningsområde. 

Inom ämnet är 3 av 6 professorer kvinnor, varav 2 leder stora och framgångsrika forskargrupper. 

Att befinna sig inom samma ämne som dessa kvinnor kan inspirera doktorander även i övriga 

forskargrupper. Inbjudna föreläsare till seminarieserier och interna konferenser kommer till stor 

del från nätverket av handledare runt doktoranderna och består därför av en större andel män än 

kvinnor. För att ge doktoranderna fler kvinnor som förebilder inom ämnet skulle en medveten 

strategi för inbjudna föreläsare behöva implementeras.  

Alla doktorander som undervisar läser en kurs i högskolepedagogik om minst 3 hp. Vanligast är att 

ämnets doktorander väljer att läsa kursen ”Det akademiska lärarskapet” vid Didacticum/LiU eller 

kursen ”Science education for postgraduate/doctoral students” vid IFM och där ingår 

jämställdhetsperspektiv inom undervisning som en viktig del. Det är också önskvärt att 

doktorander som undervisar går webbkursen ”Genus och jämställdhetsmedveten undervisning för 

kursassistenter på LiTH”, vilket sker på IFM men inte IMT. Alla huvudhandledare har genomgått 

kursen ”Handledning av forskarstuderande” vid Didacticum/LiU som behandlar 

jämställdhetsperspektiv inom handledning av doktorander. 

Forskarutbildningen har inga direkta inslag av jämställdhetsperspektiv eftersom inte något av 

målen med forskarutbildningen direkt tar upp jämställdhetsperspektiv. Många doktorander 

involveras dock exempelvis i ansökningar om forskningsmedel eller ansökningar om etiska 

tillstånd för att genomföra kliniska studier. Sådana ansökningar har ofta fokus på 

jämställdhetsperspektivet. Genom att delta i ansökningsprocessen kan därför doktorander få 

jämställdhetsperspektiv på sina aktuella forskningsfrågeställningar. 

Tidigare har det funnits lika-villkorsombud som har haft aktiviteter för anställda inklusive 

doktorander som har syftat till att synliggöra lika-villkorsfrågor på institutionsnivå. Detta arbete 

har omorganiserats till central LiU nivå samt till lokala chefer och HR-partner. Vid IMT finns också 

en grupp som arbetar med värdegrundsfrågor inom institutionen där en doktorandrepresentant 

finns med för att tillgodose doktorandperspektivet inom dessa frågor.  

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

För de doktorander som antagits till forskarutbildningen via IMT görs en årlig uppföljning via ett 

personligt samtal mellan doktorand, handledare och en oberoende lärare. Gruppen av oberoende 

lärare utses av prefekten och leds av forskarstudierektorn vid IMT. På IFM genomförs ett 

motsvarande samtal men då bara mellan doktoranden och hens handledare. Därtill har IFMs 

doktorander en mentor (en oberoende senior lärare) som mer kontinuerligt stöttar och följer 



doktorandens progression. För de doktorander som är med i forskarskolan Forum Scientium 

genomförs också uppföljningssamtal vid behov, samt alltid för nyantagna, för att på bästa sätt 

stödja doktoranden i t ex planeringen av kurser. 

Uppföljningen som genomförs i samband med den årliga revisionen av ISP:n, syftar dels till att 

följa upp doktorandens progression, dels till att resonera kring planen och dess rimlighet fram till 

disputation. Samtalet belyser i stort samtliga delar av ISP:n, inklusive måluppfyllelsen i relation till 

de nationella målen med forskarutbildningen. Detta inkluderar:  

▫ övergripande progression i relation till utnyttjad studietid och till målen med 

forskarutbildningen. 

▫ handledningens utformning och eventuella behov av förändringar. 

▫ genomförd och planerad institutionstjänstgöring, inklusive undervisning. 

▫ genomförda och planerade forskningsaktiviteter, inklusive publikationer och 

avhandlingsarbete. 

▫ genomförda och planerade kurser. 

▫ genomförda och planerade konferensvistelser och vistelse i annan forskargrupp, inklusive 

presentationer. 

▫ planering av halvtidsseminariet och disputationen. 

Vid samtalet identifieras både brister och utvecklingsområden vilket ofta leder till ytterligare 

revidering av ISP:n och en ökad samsyn och tydlighet kring planen fram till disputation. Efter 

genomfört uppföljningssamtal beslutar prefekt, i samråd med forskarstudierektor, om 

uppdaterade ISP:er. 

Erfarenheterna av uppföljningssamtalen är mycket god. På IMT har det inte bara skapat en 

medvetenhet hos handledare och doktorander kring målen med forskarutbildningen utan även 

skapat en medvetenhet hos organisationen (forskarstudierektor och ledningsgruppen) om 

forskarutbildningens utformning och utmaningar samt doktoranders progression och deras 

välmående. Återkopplingen från den årliga uppföljningen skapar också ett underlag till att 

genomföra nödvändiga åtgärder inom utbildningen. Ett exempel på åtgärd som uppföljningen 

nyligen resulterat i är genomförandet av en gemensam doktorandkurs i akademiskt skrivande. 

En stor del av de doktorandkurser som erbjuds inom ämnet utgörs av kurser som skräddarsys för 

en eller ett par doktorander. Dessa kurser ges med mycket låg frekvens (många ges bara en gång) 

och någon formell utvärdering eller uppföljning genomförs vanligtvis inte. För 

fakultetsgemensamma kurser och för ämnesspecifika obligatoriska kurser genomförs rutinmässigt 

kursvärderingar. Detta gäller även de kurser som ges inom forskarskolan Forum Scientium. 

3.5 Utvecklingsområden 

Vid antagning till forskarstudier inom ämnet specificeras hur stor del som ska utgöras av kurser 

(mellan 60 och 90 högskolepoäng enligt allmänna studieplanen). Att ingen fix nivå anges 

motiveras av att forskarstudier kan ha både teoretisk och/eller experimentell inriktning vilket 

skapar behov av att kunna inkludera olika stora kurspaket i respektive studieplan. De doktorander 

som nu aktivt bedriver forskarstudier ligger på en specificerad omfattning om 60-75 

högskolepoäng (medel 67 högskolepoäng). Då bara den nedre delen av spannet utnyttjas bör det 

övervägas att sätta en fix nivå för att homogenisera forskarutbildningens utformning. 

Den allmänna studieplanen för ämnet bör kompletteras med krav på genomfört 

halvtidsseminarium. Idag har detta endast beslutats av IMTs styrelse och är kopplat till 



doktorandtjänsten, inte forskarutbildningen. Dock har alla doktorander vid IMT som berörs av 

beslutet valt att genomföra ett halvtidsseminarium. På IFM finns idag inte något liknande 

seminarium. 

De årliga uppföljningssamtalen ser vi som en styrka för utbildning. I samtalen ges det möjlighet att 

följa upp och återkoppla på en individuell nivå men också att fånga upp och åtgärda generella 

svagheter inom utbildningen. Vi ser här en möjlighet att stärka detta moment ytterligare genom 

att: 

• Homogenisera hur uppföljningssamtalet genomförs oberoende av vilken lärare som sitter 

med vid uppföljningen. 

• Fokusera på att ge handledarna ytterligare kompetens och samsyn i att tolka 

utbildningens mål och genomförande. 

• Skapa en struktur för hur doktorandernas synpunkter och progression återkopplas till 

institutionsledningen. 

• Aktivt arbeta för att alla doktorander läser kursen ”Genus och jämställdhetsmedveten 

undervisning för kursassistenter på LiTH”. 

• Eventuellt homogenisera uppföljningen så att den genomförs på ett liknande sätt på IFM. 

4 Doktorandperspektiv 

Följande kapitel baseras på fakta om institutionernas (IMT och IFM) organisation samt en enkät 

som skickades ut till doktoranderna på IMT i samband med arbetet. 

4.1 Doktorandernas inflytande 

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). Under denna finns flertalet arbetsgrupper för till exempel 

organisering av IMT-dagar, organisering av seminarieserien och värdegrundsarbetet. Det finns en 

generell strävan att inkludera minst en doktorand i alla dessa arbetsgrupper. 

Vid IFM finns DoStuC (Doctoral Student Council of the Department of Physics, 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, där de deltar i diskussioner och bidrar med synpunkter från 

doktoranderna. De har även nära kontakt och samarbetar i flera frågor med LinTek, studentkåren 

vid tekniska fakulteten för både grundutbildnings- och forskarstudenter, samt med LiUPhD, 

sektionen för doktorander vid Linköpings universitet. Utöver representativa uppdrag håller 

DoStuC i informationsseminarier för nya doktorandstudenter flera gånger per år, informerar 

doktoranderna om relevanta ämnen via InForMationsbladet som skickas ut veckovis och 

organiserar sociala aktiviteter.  

Doktorandgruppen på IMT har ett eget forum med mål att mötas två till tre gånger per termin, 

samt en Teams-grupp för asynkron kommunikation. Doktorandmötena syftar till att diskutera 

frågor som gäller doktoranders arbetsliv (undervisning, forskning, utbildning, 

institutionstjänstgöring) och delge varandra information från olika doktorandrepresentanter. Vid 

behov kallas andra funktioner in så som forskarstudierektor, avdelningschef och prefekt. Det är 



även i detta forum som det beslutas om vilka som ska representera doktoranderna i övriga fora på 

institutionen och LiU (styrelserepresentanten beslutas formellt av studentkåren utifrån förslag 

från doktorandgruppen). För att tydliggöra doktoranders institutionsuppdrag på IMT så har en 

sammanställning gjorts med beskrivningar och tidsåtgång som finns tillgänglig i doktorandernas 

gemensamma Teams-grupp. Önskemålet är att det finns en rotation så att alla doktorander ska ha 

möjlighet att sitta på förtroendeposter. Idag bygger tilldelning av poster på frivillighet, vilket 

skapar en skev fördelning av arbete mellan doktorander då ett fåtal frivilligt ställer upp. Enligt 

doktoranderna så är det positivt med frivilligt åtagande då det är viktigt med engagemang i det 

som görs, dock verkar detta inte fungera fullt ut och negativt blir just den skeva fördelningen av 

arbetet. Den skeva fördelningen påverkas även av krav att kunna hantera svenska språket för 

uppdrag i styrelse och LSG. Flertalet doktorander påpekar att de i institutionstjänstgöringen 

uppskattar just undervisningen (GU), speciellt inom deras specialområde, medan de inte är lika 

intresserade av andra uppgifter. Det fanns också en grupp som uttryckte mycket positivt om deras 

erfarenheter av att jobba för institutionen i olika arbetsgrupper och poster då det gett andra 

erfarenheter som man inte får i forskningen. 

4.2 Doktoranders synpunkter 

Doktorandundersökning görs på initiativ från LiU. Som resultat från senaste undersökningen, 

2017, togs en handlingsplan med ett antal aktiviteter fram baserat på diskussion mellan 

studierektor och doktorandgruppen. En aktivitet som kom utifrån förra doktorandundersökningen 

var att varje termin ha ett möte med alla doktorander och handledare (FoU möte) för att stödja 

doktoranderna i planeringen av utbildningen. 

Efter ny undersökning visar det fortfarande att många studenter tycker det är svårt och 

tidskrävande att hitta relevanta kurser. Många små kurser skapas för den enskilda doktorandens 

behov. Önskemålet är en centraliserad LiU-databas (likt studieinfo) där det är tydligt vilka kurser 

som går, när de går och vad de innehåller. Sedan denna undersökning har det även gjorts en 

insats för att skapa en institutionsspecifik kurs i att skriva vetenskapliga artiklar som 8 

doktorander deltar i. Dock har ingen utvärdering gjorts vid skrivande tillfälle. När det gäller FoU 

möten så är doktoranderna till stor del positiva till dem. 

Inom utbildningen genomförs också minst ett karriärplaneringssamtal som dokumenteras i ISPn. 

Få i gruppen hade haft detta samtal men de som genomfört aktiviteten upplevde det enbart 

positivt. Av de som inte hade haft karriärsamtalet hade 40 % velat ha det vid denna tidpunkt, 

medan 60% tyckte det var för tidigt. Många noterar att de har informella diskussioner med sin 

omgivning gällande karriären och något som lyfts är att ett karriärsmöte troligtvis inte är 

tillräckligt, snarare kanske en serie möten behövs. Någon lyfter att detta vore bra att 

återkommande bjuda in seniora externa gäster till doktoranddagen, vilket gjordes för 2 år sedan. 

4.3 Stress och psykosocial miljö 

IMT arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på flera plan. HR partner informerar vid 

arbetsplatsträffar och webb angående kränkande behandling, vad det är, vad arbetsplatsen 

kan/ska göra och vilka informationsvägar som finns för doktorander som upplever kränkande 

behandling. Som en aktivitet efter senaste medarbetarundersökningen anordnades 2018 även en 

stressföreläsning för alla IMTs medarbetare. Forskarstudierektor brukar även uppmuntra 

doktorander att anmäla sig till företagshälsovården Feelgoods utbildningsprogram för 

doktorander via FoU möten och mail. 



Efter förra doktorandundersökningen valdes även att skapa aktivitet runt stress. För att adressera 

stress i doktoranders situation ingick 2018-2020 en frivillig diskussion om psykisk hälsa och stress i 

anslutning till det årliga uppföljningssamtalet. Vid denna del av samtalet medverkar ej 

handledare. Detta samtal har nu flyttat till doktorandernas medarbetarsamtal som genomförs av 

avdelningschefen. 

Det finns fortfarande viss problematik runt stress enligt doktoranderna, där majoriteten säger att 

arbetsrelaterad stress påverkar deras fritid. Vissa har tagit erbjudandet om att diskutera stress vid 

den årliga uppföljningen av ISPn medan andra har kontinuerlig dialog med sina handledare. 

Generellt ses det positivt för de som tagit erbjudandet att få en annan lärares perspektiv på 

situationen. Det doktoranderna önskar i framtiden är en fortsatt diskussion och de trycker på hur 

viktigt det är med medvetenheten runt stress samt att det uppmuntras att utnyttja de verktyg 

som finns (t ex Feelgoods kurser). 

4.4 Utvecklingsområden 

Det finns idag på IMT en skevhet i fördelningen av institutionstjänstgöring (både undervisning och 

övriga uppdrag) mellan olika individer. Denna skevhet behöver utvärderas då många uppdrag går 

till ett fåtal doktorander. Detta är inte bara negativt ur perspektivet arbetsbelastning utan gör 

även att de som tar mindre uppdrag även får med sig färre erfarenheter från sin forskarutbildning. 

På IMT finns ett doktorandnätverk som möts för att dela information samt årligen för att 

diskutera forskning. Detta ser vi som mycket positivt och något som vi vill vidareutveckla då det 

bl.a. i perioder är lägre kontinuitet på möten. Det finns även en möjlighet att utvidga nätverket för 

att även inkludera doktoranderna på IFM som är antagna till ämnet Medicinteknisk vetenskap 

samt att initiera fler aktiviteter. 

Planeringen av kurser under doktorandtiden och karriären efter studierna är något som 

doktoranderna lyfter upp som viktig punkt att utveckla. Idag upplevs det svårt att hitta 

gemensamma kurser som är lämpliga för den egna forskningen vilket resulterar i att handledare i 

stället får ge individuella kurser. Att delta i kurser med fler deltagare är också positivt ur 

nätverkssynpunkt samt att vidga doktorandens vyer från den egna forskningen. När det gäller 

framtida karriär finns en önskan att utveckla karriärsplaneringssamtalet och även harmonisera 

arbetet runt detta för att få en bättre beredskap för tiden efter disputationen. 

Stress är ett återkommande problem i undersökningar som görs. Doktorander har kanaler de kan 

använda om problemet individuellt blir för stort men samtidigt behövs ett kontinuerligt arbete på 

institutionsnivå för att öka medvetenheten hos alla. 

 

5 Arbetsliv och samverkan 

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. I detta arbete läggs stor vikt 

vid nyttiggörandet av forskningsresultat vilket innebär att forskarstuderande kommer i kontakt 

och samverkar med samhället i övrigt. Därmed ges doktoranderna en god insikt i vad som 

förväntas av deras bidrag men också förväntningar på de utvecklings- och förändringsprocesser 

som alla är delaktiga i. Som exempel kan nämnas att forskningsuppslag starkt knyts till kliniska 

spörsmål med stor nationalekonomisk relevans och hälsoperspektiv. 



Nästintill alla doktorander vid IMT har sin arbetsplats på Campus US och samarbetar i stor 

utsträckningen med medicinska fakultetens forskare och doktorander och RÖ-anställda. Denna 

samverkan möjliggör insikt och breddad anställningsbarhet i både akademisk och offentlig miljö. 

Sett över de senaste fem åren har flertalet av ämnets doktorander, direkt eller indirekt via sina 

handledare, arbetat inom projekt med tydliga samverkansinslag. Dessa inkluderar externa 

samarbeten med industrier (t ex ELEKTA AB, Sectra AB, AstraZeneca AB, Amra AB, Perimed AB, 

ContextVision AB) och myndigheter (VTI och RÖ). Samarbetsformer av karaktären Tripel Helix är 

vanligt förekommande inom medicinteknisk vetenskap där akademi, företag och 

regioner/myndigheter samverkar. Dessa samarbeten bidrar stort till förståelsen för näringslivets 

villkor och dom förväntningar man har på forskarstuderande som genomgår utbildningen. De 

utgör även en god möjlighet till att bygga nätverk med olika delar av samhället och dess aktörer. 

För att ge ämnets doktorander ett bredare industriperspektiv erbjuds även en fakultetsgemensam 

entreprenörsskapskurs. 

Samtliga forskarstuderande med doktorandanställning deltar i grundutbildning inom ramen för 

sin institutionstjänstgöring. Dessa doktorander läser en obligatorisk kurs i högskolepedagogik 

vilket ger möjlighet till pedagogisk meritering och förbereder den forskarstuderande för ett 

yrkesliv inom akademien. Doktorandtjänster inkluderar upp till 20% institutionstjänstgöring, där 

absoluta majoriteten utgörs av undervisningsuppdrag. Detta ger goda erfarenheter och meriter 

som ökar doktorandens anställningsbarhet. 

Vid seminarieserier (t ex på IFM, på IMT och BME@LiU) och doktoranddagar medverkar 

representanter från industri-, hälso- och sjukvård. Dessa inslag ger doktoranderna värdefulla 

arbetslivsperspektiv och ger förutsättningar till ett utökat nätverk. Doktorander erbjuds också 

karriärplanneringssamtal som ger möjlighet till att diskutera och belysa dessa perspektiv 

ytterligare. Samtalet syftar även till stödja doktoranden i de fortsatta karriärsvalen.  

5.1 Utvecklingsområden 

Vi bedömer att ämnets doktorander har en omfattande och stark samverkan med industri och 
omgivande samhälle. Vi ser att samverkan kan stärkas ytterligare genom att: 

• utveckla IMTs doktoranddag med stort fokus på kärriär-perspektiv och -planering 
tillsammans med industri och akademi. 

• erbjuda en serie av karriärplaneringssamtal med tidig start i utbildning. Detta i syfta att 
skapa en medvetenhet om de olika karriärvägar som finns och hur man tidigt kan planera 
för dessa. 

6 Hållbarbarhetsperspektiv 

Ämnet Medicinteknisk vetenskap har en stark koppling till det tredje hållbarhetsmålet i Agenda 

2030 – God hälsa och välbefinnande. En mycket stor del av de forskningsaktiviteter som 

genomförs av ämnets doktorander görs med syfte att förbättra och utveckla allt från existerande 

vårdprocesser till diagnostiska och terapeutiska verktyg som sjukvården är i behov av. Många 

doktorander kommer även i direkt kontakt med sjukvården och de patienter som sjukvården 

möter, då de genomför sina forskningsstudier. Ämnets inriktning i sig och utbildningens 

genomförande skapar därmed naturliga förutsättningar för dess doktorander att i sina 

forskningsaktiviteter och i sitt avhandlingsarbete reflektera över teknikens roll i samhället. 

Det finns även direkta kopplingar till andra hållbarhetsmål. Det tredje målet, God utbildning för 

alla, stödjs genom att doktorander utbildas pedagogiskt i sin undervisning. Även det femte målet, 



Jämställdhet, berörs då till exempel doktorander är delaktiga i planerandet av forskningsstudier 

som inkluderar de båda biologiska könen på ett likvärdigt sätt. Jämställdhetsaspekter tas även 

upp i ansökningar till bidragsgivare och till etikprövningsnämnden, vilket berör en del av ämnets 

doktorander. 

Indirekt finns kopplingar till ytterligare hållbarhetsmål som bygger på hälsa och välmående (t ex 

hållbar ekonomisk tillväxt, ingen fattigdom). Detta är dock inte något som direkt berörs inom 

ramen för utbildning. 

6.1 Utvecklingsområden 

Ämnets naturliga koppling till hålbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande är en styrka. Detta är 

inte bara 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.  

7 Kvalitetsrapportens genomförande 

Rapporten har huvudsakligen utformats, diskuterats och författats av en referensgrupp med 

representanter från tre av de fyra stora forskningsområdena vid IMT. Utformningen av gruppen är 

gjord för att på bästa sätt fånga upp olika perspektiv på utbildningen. Gruppen inkluderar: 

• Marcus Larsson (lektor; proprefekt, avdelningschef, studierektor och före detta 

forskarstudierektor vid IMT; ansvarig för rapporten) 

• Elin Nyman (lektor; forskarstudierektor och före detta Lika-Villkorsombud vid IMT) 

• Teresa Nordin (doktorand) 

• Göran Salerud (professor; före detta proprefekt, avdelningschef och huvudstudierektor 

vid IMT) 

• Tomas Strömberg (professor; prefekt) 

Utöver referensgruppen har Caroline Brommesson, lektor vid IFM, varit delaktig i skrivandet och 

utformningen av rapporten. 

Beskrivningarna av respektive forskningsområde har gjorts av kontaktpersonerna för respektive 

ämne (utöver referensgruppen och Caroline Brommesson ovan inkluderar detta Karin Wårdell, 

Magnus Borga, Anders Eklund, Håkan Örman och Gunnar Cerdersund) 

Beskrivningen av forskarskolan Forum Scientium har gjorts av Stefan Klintström, lektor vid IFM. 

Beskrivningen av CMIVs forskarskola har gjorts av Sophia Bäck, doktorand vid CMIV, och Maria 

Kvist, forskningskoordinator vid CMIV. 

 



Lärartabell, forskarutbildnings nivå 

Tabellen avser följande utbildning: Medicinteknisk vetenskap
Medverkan år: 2020
Avgränsningar: Inkluderar samtliga lärare med en avlönad anställning vid IMT och IFM som hade handledarskap för doktorander inom ämnet under 2020. 

Tabellen inkluderar även de som är professorer eller docent med forskning inom ämnet vid IMT och IFM, och som kan agera huvudhandledare för ämnets doktorander.
Kommentar: Anställningsform och Akademisk grad är avstämt 2021-06-23

Namn Anställning* Akademisk grad Institution 
Kompetensområde med relevans
för utbildningen 

Eventuell
professionskompetens Huvudhandledare Bihandledare

Pedagogisk kompetens - 
Genomgången handledarkurs

Undervisning/GU
[timmar]

Forskning
[timmar]

Antal artiklar
(Scopus)

h-index
(Scopus)

Anders Eklund Biträdande Professor Docent IMT Biomedicinsk bildvetenskap 4 1 Ja 346 1354 44 13

Ankica Babic Professor Professor IMT Klinisk informatik, Hälsoinformatik 0 0
Nej, har fått motsvarande kompetens 
genom att utöva handledning 850 850 80 10

Elin Nyman Universitetslektor Docent IMT Systembiologi 0 2 Ja 221 139 19 8
Evren Özarslan Universitetslektor Docent IMT Biomedicinsk bildvetenskap 1 3 Ja 186 1514 81 31
Frank Hernandez Universitetslektor Docent IFM Nukleinsyreteknologi 0 2 Ja 0 1700 27 17
Gunnar Cedersund Universitetslektor Docent IMT Systembiologi 5 0 Ja 357 1343 52 17
Göran Salerud Professor Professor IMT Biomedicinsk optik 2 1 Ja 493 527 45 15
Hanna Jonasson Biträdande universitetslektor Teknologie doktor IMT Biomedicinsk optik 0 2 Ja 433 1013 12 6
Håkan Örman Universitetslektor Teknologie doktor IMT Hälsoinformatik, Klinisk informatik 0 1 Nej 481 267 29 9
Ingemar Fredriksson Adjungerad universtitetslektor Docent IMT Biomedicinsk optik 1 0 Ja 174 600 36 13
Johannes Johansson Universitetslektor Docent IMT Biomedicinsk optik, Neuroteknik 0 1 Ja 353 1347 29 8
Kajsa Uvdal Professor Professor IFM Nukleinsyreteknologi 2 0 Ja 340 1360 114 35
Karin Wårdell Professor Professor IMT Neuroteknik, Biomedicinsk optik 4 0 Ja 50 1650 136 24
Magnus Borga Professor Professor IMT Biomedicinsk bildvetenskap 2 0 Ja 290 730 83 24
Marcus Larsson Universitetslektor Docent IMT Biomedicinsk optik 0 3 Ja 257 1018 59 16
Neda Haj Hosseini Universitetslektor Teknologie doktor IMT Biomedicinsk optik, Neuroteknik 0 1 Ja 329 1256 25 9
Rolf Saager Universitetslektor Docent IMT Biomedicinsk optik 2 0 Ja 113 1587 50 17
Tomas Strömberg Professor Professor IMT Biomedicinsk optik 0 4 Ja 106 744 84 20

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


