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Rapporten är sammanställd av Göran Salerud, examinator, och Karin Enander, 

ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE180 Medicinsk teknik 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: Grundnivå, G1X 

Område: Medicinsk teknik 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/ete180/ht-2020  

Campusförlagd eller distans: Distans 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 

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 

 

Denna kurs är nedlagd från och med 2021 och kommer att ersättas av en ny kurs, 

ETE334, med enbart smärre förändringar i innehåll och examination. 

 

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 året efter det år 

då de förstagångsregistrerats (kursen avslutas året efter att den startar). Observera 

att antalet godkända för 2019 kan komma att öka då 2020 ännu inte passerats. 

 

 

År 
Antal förstagångs-

registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 43 23 53 

2016 35 11 31 

2017 15 2 13 

2018 27 14 52 

2019 24 11* 46* 

Summa 144 61 42 
*Data för 2019 motsvarar resultat inrapporterade t o m 2020-07-25.  

https://liu.se/studieinfo/kurs/ete180/ht-2020
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Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursens syfte är att genom exempel låta studenten träda in i det tvärvetenskapliga 

fältet medicinsk teknik. Utgångspunkten är den medicinska vårdprocessen och 

uppgiften blir att beskriva olika tekniska betraktelsesätt inom sin egen eller en 

framtida profession. Lärandemålen är att kunna redovisa och exemplifiera 

medicinsk teknik relaterat till en vårdprocess, att tillämpa medicintekniska 

lösningar till fysiologiska problemställningar, att kommunicera medicintekniska 

lösningar i olika sammanhang, att relatera nyttan av medicinsk teknik i förhållande 

till kostnaderna, att beskriva och värdera olika medicintekniska teknologier samt 

välja den mest lämpliga teknologin för en viss diagnostisk eller terapi. 

 

Kursen är uppbyggd utifrån fem teman, där varje tema upptar minst fyra veckor. Att 

alla kursmål uppnås säkerställs genom kontinuerlig examination i form av 

temaspecifika inlämningsuppgifter varje vecka där progressionen i kunskapstillväxt 

ständigt återkopplas. Flera kursmål examineras inom varje tema. 

 

Utvecklingsområden: Det är önskvärt att undervisnings- och arbetsformerna 

beskrivs tydligare i kursplanen. 

 

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. 

 

Kursen är en helt igenom en distanskurs där studierna genomförs med hjälp av 

digitala plattformar. Föreläsningar och seminarier sker asynkront i mindre grupper 

liknande basgrupper med lärare som moderator. Examinationen genom 

inlämningsuppgifter sker ibland enskilt men också i samarbete med annan student 

eller hel grupp. Uppgifterna är ibland casebaserade men kan också innebära att lösa 

matematiska uppgifter eller beskriva olika tekniker. Gemensamt för uppgifterna är 

att studenterna behöver integrera flera olika perspektiv (tekniska, medicinska och 

ekonomiska) vilket ställer krav på hög grad av studentaktivitet. Kurser kräver också 

att studenterna söker egen litteratur. 
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Genom att använda en asynkron kommunikationsmiljö för kunskapsinhämtning 

möjliggörs för studenten att arbeta i sin nuvarande profession eller ha ett flertal 

andra aktiviteter kopplade till sin lärandesituation. Student-till-studentaktiviteten 

stimuleras under seminarierna för att öka det intraprofessionella lärandet. Detta ses 

av både kursdeltagare och lärare som mycket utvecklande och skulle med fördel 

kunna ökas ytterligare, i kombination med lärarledda seminarier.  

 

Genomströmningen på kursen har varierat 2015-2019 och ligger i genomsnitt på 

42%, vilket är något lägre än en genomsnittlig distanskurs vid LiTH. De allra flesta 

avhopp sker under det första temat, och det förekommer också frekvent att 

studenter aldrig är aktiva på kursen överhuvudtaget trots att de registrerat sig. Inga 

kursdeltagare under den senaste femårsperioden har ”släpat” med kursen och blivit 

godkända långt efter dess slut – om de inte blivit godkända året efter de 

förstagångsregistrerades har de inte slutfört kursen alls och man kan anta att de 

skrinlagt planerna på att göra det. Många studenter återkopplar att kursen kräver 

mycket arbete men från lärarhåll är bedömningen att den tid som krävs motsvarar 

7,5 hp. 

 

Utvecklingsområden: Former för att ytterligare utöka det interprofessionella 

lärandet i kursen bör övervägas. Det vore önskvärt med en högre 

genomströmning. 

 

Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Kursen presenterar ett flertal grundläggande områden inom medicinsk teknik med 

stark vetenskaplig underbyggnad där utgångspunkten är teknikens möjligheter att 

diagnosticera, verka förebyggande och rehabilitera individen till ett gott liv. Såväl 

etiska, mättekniska och säkerhetsmässiga aspekter lyfts fram inom områdena 

medicinsk mätteknik, bioelektricitet, metabolism, respiration, avbildning och 

medicinsk informatik. 

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Kursen startade 1999 som ett samarbete mellan LiU, Uppsala universitet (UU) och 

Umeå universitet (UmU) på uppdrag av dåvarande distanskonsortiet. Efter några år 

valde UU att utveckla ett eget alternativ som dock aldrig realiserats. Idag finns 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 2020-09-09 
DNR LiU-2020-00339 

4(7) 
 

 

 
 
 
 
 

 

endast denna kurs i ämnet medicinsk teknik och kursen är tillika ett av de få 

utbildningsprojekt som finns mellan LiU och UmU. 

 

Examinator och kursansvarig är professor i medicinsk teknik vid LiU. Därutöver 

deltar tre disputerade lärare i medicinsk teknik vid UmU, varav en professor och två 

lektorer. Sammantaget ansvarar LiU-lärare för ca 60% av den lärarledda tiden, 

medan UmU ansvarar för ca 40%. Lärarkompetensen är väl tillgodosedd för en 

introduktionskurs i ämnet medicinsk teknik. Samtliga lärare har omfattande 

vetenskaplig meritering, väl tillgodosedd pedagogisk utbildning och stor erfarenhet 

av undervisning. De tre lärarna vid UmU har delade tjänster mellan universitetet 

och region Västernorrland och därmed även professionsrelaterad kompetens. 

Nuvarande examinator kommer under innevarande år att ersättas av en kvinnlig 

universitetslektor som tillsammans med ytterligare två universitetslektorer vid IMT 

kommer att utgöra ett LiU-lärarlag med kursansvar och genomförandeansvar och 

därmed ökad kompetensbredd, samtliga med inriktningen medicinsk teknik. 

Samtidigt kommer UmUs engagemang i kursen att bibehållas på samma nivå som 

tidigare. 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Flertalet av studenterna (ca 50%) arbetar inom hälso- och sjukvården men har där 

fått nya arbetsuppgifter eller andra anställningsformer där kravet på teknisk 

kompetens ökat avsevärt. Ett exempel på detta kan vara en specialistsjuksköterska 

inom radiologi som blir medicintekniskt ansvarig för den avbildande utrustningen. 

Kursen blir då ett steg i det livslånga lärandet som förbereder deltagaren på nya 

arbetsuppgifter och domäninsikter. I vissa situationer har arbetsgivare ställt krav på 

att man klarat denna kurs innan man påbörjar sin nya anställning. Ett brett lärarlag 

där några av lärarna har professionskompetens från region Västernorrland 

säkerställer att studenterna får den grund de behöver för att verka i den nya rollen. 

 

För studenter som börjar sina universitetsstudier utgör kursen mer en orientering 

med nedslag i viktiga medicintekniska områden i ett för övrigt brett fält. Det händer 

att studenter som klarat kursen i nästa steg ansökt till civilingenjörsprogrammet i 

medicinsk teknik. 
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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. ETE180 

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

har utvärderats där två gånger. Kursomgången 2019  hade 24 deltagare men inga 

svar i Evaliuate. Året innan svarade bara 2-5 studenter på utvärderingen av 27 

deltagare (det exakta antalet svarande är svårt att utröna för just denna enkät) och 

samtliga gav kursen helhetsbetyget 4. Vi har alltså i dagsläget i stort sett inga 

resultat från några webbaserade kursutvärderingar från denna kurs.  

 

Lärarna arbetar i början av kursen med förväntningar och möjligheter, där 

studenternas egna erfarenheter, kompetenser och motivation ligger till grund för att 

utforma innehållet och genomförandet efter kursdeltagarnas mål och 

förutsättningar, dock inom ramen för kursmålen. Eftersom återkopplingen i den 

avslutande kursutvärderingen via Evaliuate hittills varit väldigt sparsam är det är 

viktigt att framöver försöka motivera studenterna till att delta i utvärderingen, med 

hänvisning till att synpunkterna kommer att tas tillvara för framtida kursutveckling. 

Återkopplingen från kursdeltagarna borde eventuellt också utökas så att en 

avstämning genomförs efter varje temablock. Detta skulle medföra ett tidigt 

uppfångande av eventuella avvikelser från den utstakade linjen genom kursen. 

Hittillsvarande återkoppling visar att inlämningsuppgifterna skapar ett väldigt driv 

och är vägledande men samtidigt arbetskrävande, vilket kräver god planering och 

avvägning från såväl student som lärare. Studenter framför ibland önskemål om 

fortsättningskurser inom området, men sådana finns tyvärr inte. För många har 

kursen öppnat helt nya perspektiv. 

 

Utvecklingsområde: Andelen studenter som ger synpunkter i det digitala 

kursutvärderingsverktyget bör öka. 
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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. Könsfördelningen bland kursdeltagarna är 

jämn, vilket innebär att möjligheterna ta tillvara både mäns och kvinnors perspektiv 

är goda. Kursen har hittills undervisats av manliga lärare, men med en ny 

tillträdande kvinnlig kursansvarig/examinator kommer lärarlaget framöver att bli 

mer könsblandat.  

 

Medicinsk teknik som ämne och profession har sedan tillkomsten varit starkt 

mansdominerat då det ansågs som ett klassiskt ingenjörsområde. Hälso- och 

sjukvårdens utveckling ställer nya krav och en stor del av kursdeltagarna är kvinnor 

med traditionellt kvinnliga yrken som nu får ökat ansvar för medicinsk teknik och 

därmed blir hela sektorn mer jämställd. Som andralitteratur används en kursbok 

som vänder sig till sjuksköterskor, som till stor del är kvinnor. 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. 

 

Lägesbedömning och vidare arbete 

Vår bedömning är att kursens utformning, genomförande och examination 

säkerställer att godkända studenter uppnått kursens lärandemål. Några justeringar 

behöver dock göras i kursplanen. 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. Det vore också önskvärt med en högre 

genomströmning, vilket skulle kräva tidiga insatser då de flesta som inte genomför 

kursen försvinner på ett tidigt stadium. 

 

Kursen vilar på vetenskaplig grund och lärarnas kompetens är adekvat och står i 

proportion till kursens innehåll och genomförande. För den stora andel av 

kursdeltagarna som arbetar inom hälso- och sjukvården är kursen ofta en del i 

vidareutbildningen för att förbereda inför nya arbetsuppgifter. För andra 

studentgrupper fungerar kursen bland annat som en orientering inför valet av högre 

studier.  

 

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. Svarsfrekvensen i Evaliuate är dock 

låg. Det är angeläget att betona för studenterna att kursutvärderingen är viktig och 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 2020-09-09 
DNR LiU-2020-00339 

7(7) 
 

 

 
 
 
 
 

 

att underbygga det genom att visa på förändringar som genomförts till följd av 

tidigare studentåterkoppling. 

 

Kursen läses av kvinnliga och manliga deltagare i lika hög utsträckning och kommer 

inom kort att få en kvinnlig kursansvarig och examinator. Kursen bidrar till 

gränsöverskridande i yrkeslivet i så måtto att personer i ett traditionellt kvinnligt 

yrke vidareutbildar sig inom det medicintekniska området som tidigare varit 

manligt kodat.  


