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Kvalitetsrapport enskild kurs: ETE034 Medicinteknisk 

säkerhet 

Rapporten är sammanställd av Göran Salerud, professor i medicinsk teknik, och 

Karin Enander, ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE034 Medicinteknisk säkerhet 

Antal högskolepoäng: 3 

Nivå: Grundnivå, G1X 

Område: Medicinsk teknik 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/ete034/vt-2020 

Campusförlagd eller distans: Campus 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Helfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Inga 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 24 

 

Nyckeltal 

Tabellen visar antal förstagångsregistrerade årsvis under 2015-2019 (eventuella 

formella avbrott är ej inkluderade) och hur stor andel som godkänts efter varje 

kursomgång. Samtliga studenter som slutfört kursen har gjort det samma år som de 

förstagångsregistrerats. 

 

År 
Antal förstagångs-

registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 14 12 86 

2016 10 9 90 

2017 18 14 78 

2018 10 10 100 

2019 18 17 94 

Summa 70 62 89 
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Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursen ges på helfart under en veckas tid med en efterföljande hemarbetstid på 

ytterligare en vecka och riktar sig främst till yrkesverksamma inom området 

medicinsk teknik som behöver ha kunskap om bland annat regulatoriska frågor för 

sin yrkesutövning. Kursen är dock också anpassad för studenter på medicintekniska 

program eller inriktningar. Den nationella föreningen MTF (Medicinsk teknik och 

fysik, numera MT) och dess medlemmar är starkt engagerade och bidrar med 

deltagare och ibland även lärare. 

 

Kursens mål är att den studerande ska ha kunskap om fysiologiska effekter av 

elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning, samt om de 

lagar och bestämmelser som reglerar användningen av medicinteknisk utrustning. 

Dessutom ska studenten kunna identifiera säkerhetsaspekter samt kvalitetsaspekter 

inom medicinsk teknik och speciellt inom medicinsk informationsteknik. 

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, laborationer och 

basgruppsarbete, som alla stöder inlärningen mot att uppfylla lärandemålen. 

Lärandemålen examineras i laborationerna, seminarierna, basgruppsarbetet samt i 

en hemtentamen baserad på case, vilket dock inte helt överensstämmer med den 

nuvarande skrivningen i kursplanen. Det har också under senare år lagts in ny 

innehållsdel i kursen som inte beskrivs i kursplanen. Under utvärderingen har det 

framkommit att det finns möjligheter att utveckla tentamensuppgifterna ytterligare 

för att ännu tydligare testa studenternas förmåga enligt kursmålen. 

 

Utvecklingsområden:  

- Kursplanen behöver revideras. Det gäller dels målformuleringarna, som 

behöver omformuleras för att bättre ligga i linje med vad som krävs 

enligt bolognamodellen, dels examinationsmomenten, som förslagsvis 

bör vara tre (laborationer, seminarier kopplade till basgruppsarbete 

respektive hemtentamen) istället för dagens två (laborationer och 

hemtentamen). En etikdel har lagts in i kursen på senare år, vilket inte 

finns beskrivet i kursplanen, och detta skulle med fördel kunna bli ett 

eget lärandemål.  Även beskrivningen av arbetsformerna behöver 

kompletteras.  

- Hemtentamen bör ses över för att i ännu större utsträckning säkerställa 

att godkända studenter uppnår kursens lärandemål. 
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Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 

att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 

examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 

studietid. 

 

Den första delen av kursen innebär en veckas intensivundervisning där 

undervisningsformerna med obligatoriska seminarier, laborationer och basgrupper 

i hög grad kräver aktivt deltagande av studenterna. Här stöds 

kunskapsprogressionen och möjliggörs också student-till-studentlärande, då 

studentgruppen är multiprofessionell. Det interprofessionella lärandet, där ett 

aktivt förhållningssätt från kursdeltagarna är helt avgörande, är en uppskattad del 

av kursen och skulle kunna utökas ytterligare. Den andra delen av kursen innebär 

hemarbete. Examinationen sker dels genom professionsanknutna laborationer, 

basgrupper och seminarier, dels genom en casebaserad hemtentamen vars 

utformning ställer krav på att studenten tagit en aktiv roll under kursen.  

 

Kursens genomströmning är hög (89% i genomsnitt under den senaste 

femårsperioden) och ingen som slutför den gör det senare än under året för 

förstagångsregistrering. Detta kan förklaras av att det är en kurs som krävs för 

certifiering för medicintekniska ingenjörer men också att sjukvårdens personal får 

alltmer teknikrelaterade uppgifter. 

 

Utvecklingsområden: Former för att ytterligare utöka det interprofessionella 

lärandet i kursen bör övervägas. 

 

Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Kursens tekniska innehåll, exempelvis modeller och modellering av biologisk 

vävnad och hur den reagerar vid exponering för elektrisk ström och vid radiologisk 

bestrålning. har en stark vetenskaplig underbyggnad, och laborationerna genomförs 

enligt vedertaget vetenskapligt förhållningssätt. Kursen ger också kunskap om 

regelverk, normer och standardiseringsarbete samt om tekniska metoder för att 

höja säkerheten vid användning av medicintekniska produkter. 
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Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Den lärare som är examinator och kursansvarig brukar tillsammans med eventuella 

andra LiU-lärare delta med ca 60% av undervisningen på kursen. Övriga lärare 

kommer från sjukvård och myndigheter, i dagsläget främst Socialstyrelsen, och 

bidrar med medicinsk respektive juridisk kompetens. Samtliga medverkande 

innehar specialkunskap inom respektive område. Professionsrelaterad kompetens 

är helt avgörande för att studenterna ska kunna nå kursmålen och för att de ska 

erhålla förtroende för kursen. 

 

Kursen var inställd 2020 p g a att den inte gick att genomföra i rådande distansläge. 

Under åren närmast före 2020 var examinator och kursansvarig lärare en 

adjungerad lektor i medicinsk teknik, men hen har nu lämnat kursen och en annan 

lektor har utsetts till examinator, åtminstone tillfälligt. Det pågår för närvarande 

arbete med att sätta samman en lärargrupp, med i stor utsträckning LiU-

adjungerade lärare, som på längre sikt kan ansvara för dess vidareutveckling. Det är 

inte helt klart hur detta ska lösas men nya adjungeringar kan komma att bli 

aktuella. Då kursen är starkt efterfrågad är det angeläget att hitta en form för att 

driva den även fortsättningsvis. 

 

Utvecklingsområden: Nya lärare behöver engageras för att utveckla och driva 

kursen på sikt. Flera påtänka namn finns, men i dagsläget är det inte fastställt hur 

det kommer att se ut. 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv 

 

Kursen är en del i det livslånga lärandet för medicintekniska ingenjörer där man 

efter 3 års yrkesverksamhet kan ansöka om att bli certifierad och där denna kurs är 

ett av certifieringskraven. Den är därmed en absolut förutsättning för ett yrkesliv 

inom dessa områden. Genom att lärarna i stor utsträckning är adjungerade eller på 

annat sätt kommer från andra verksamheter säkerställs relevansen för yrkeslivet. 
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Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 

att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 

Sedan många år utvärderas kurser på LiU av studenterna efter kursens slut. Från 

och med hösten 2018 används kursvärderingssystemet Evaliuate, där studenterna 

svarar på ett antal standardfrågor och även har möjlighet att lämna fritextsvar. 

Dessförinnan användes det webbaserade systemet KURT under lång tid. ETE034 

fanns aldrig inlagd som utvärderingsobjekt i KURT, men finns nu i Evaliuate. 

Dessvärre svarade ingen på Evaliuate-utvärderingen 2019, trots 18 deltagare på 

kursen, och våren 2020 var kursen inställd. Vi har alltså i dagsläget inga resultat 

från några webbaserade kursutvärderingar från denna kurs.  

 

Kursansvarig lärare genomför under sista utbildningsdagen en egen utvärdering 

som återkopplas till studenterna inom en vecka. Ibland genomförs även uppföljande 

utvärdering efter att studenten återinträtt i sin arbetsroll. Hittillsvarande 

återkoppling är att kursens innehåll är ytterst relevant för de yrkesverksamma och 

en bra inkörsport för dem som jobbar med regulatoriska frågor. Det har framförts 

önskemål om att skapa nätverk så att man kan fortsätta det multiprofessionella 

lärandet mellan deltagarna efter kursens slut, och vissa deltagare har hållit 

kontakten i efterhand. Även om utvärderingar vid sidan av LiUs digitala 

utvärderingsverktyg ger värdefull återkoppling till lärarna bör denna utformas på 

ett sådant sätt att kursdeltagarna också uppmuntras att delta i utvärderingen via 

Evaliuate. 

 

Utvecklingsområde: Andelen studenter som ger synpunkter i det digitala 

kursutvärderingsverktyget bör öka. 

 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och 

kunskaper synliggörs och utvecklas. Andelen kvinnor är i minoritet på kursen (totalt 

35% under 2015-2019) och deras perspektiv blir därmed i motsvarande grad desto 

viktigare att ta tillvara. Lärarna har medvetenhet om detta och försöker lyfta fram 

både kvinnors och mäns erfarenheter i både seminarier och case. I de fall där 

användning av medicinteknisk apparatur bör anpassas till kvinnors och mäns olika 

biologiska förutsättningar (t ex olika grad av strålningskänslighet) belyses detta. 
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Lägesbedömning och vidare arbete 

Vår bedömning är att det idag inte råder full överensstämmelse mellan kursplanen 

och kursens utformning, genomförande och examination. Både målformuleringarna 

och beskrivningen av examinationsmomenten behöver revideras. Delar av 

innehållet behöver också uppdateras i kursplanen. Hemtentamen bör dessutom ses 

över för att i ännu större utsträckning säkerställa att godkända studenter uppnår 

kursens lärandemål. Kursen vilar på vetenskaplig grund. 

 

Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta 

en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket återspeglas i examinationsformerna. Det 

interprofessionella lärandet i kursen skulle dock med fördel kunna ökas något. 

Genomströmningen är mycket god. 

 

Lärarsituationen är i nuläget inte helt tillfredsställande. En ny kursansvarig behöver 

engageras för att utveckla och driva kursen på längre sikt, och lärarlaget som helhet 

behöver ses över. Kursen är efterfrågad som certifieringskurs i vissa 

medicintekniska yrken och behöver ett väsentligt inslag av lärare från andra aktörer 

än akademin, men kärnan i lärargruppen ska ha en akademisk förankring på LiU. 

Som certifieringskurs är den mycket användbar för målgruppen. 

 

Studenterna ges förutsättningar att utöva inflytande över kursen och sin 

studiesituation, både genom möjligheter att ge återkoppling under kursens gång 

och genom summativ utvärdering i Evaliuate (vid hittills ett utvärderingstillfälle, då 

dock ingen svarade). Det är angeläget att betona för studenterna att 

kursutvärderingen är viktig och att underbygga det genom att visa på förändringar 

som genomförts till följd av tidigare studentåterkoppling.  

 

Jämställdhetsperspektivet präglar kursen främst genom att lärarna försöker lyfta 

fram både kvinnors och mäns erfarenheter i seminarier och case, och genom att de 

belyser det faktum att användning av medicinteknisk apparatur ibland behöver 

anpassas till kvinnors och mäns olika biologiska förutsättningar. 

 


