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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
x 
 

 

  Måluppfyllelsen har analyserats för åk 1-3 samt för alla 
masterprofiler och alla examensmål för såväl civilingenjörsexamen 
som kandidat- och masterexamen uppfylls. Dock finns föreslagna 
förstärkningsförslag, vilka tycks adekvata. 

Utformning och 
genomförande 

  
 
 
 

x  Utformning och genomförande fungerar väl. De aktiva lärformerna 
är varierande och återspeglas i examinationsformerna. Bra med 
bredd i kursgivande institutioner, vilket borgar för en bred 
kunskapsbas hos studenterna i kombination med möjlighet till 
väsentlig fördjupning. Examensgraden är dock relativt låg och tiden 
till examen lång, vilket behöver adresseras. Att undersöka 
förekomsten av ”flaskhalsar” och vidta åtgärder för att öka 
genomströmningen är angeläget.  

Forskningsanknytning  
x 
 

 

  Forskningsanknytningen är god och vetenskapligt förhållningssätt 
och vetenskaplig metod finns tydligt med i programinnehållet. Den 
föreslagna förstärkningen, att studenterna ska möta vetenskapliga 
texter tidigt i utbildningen, välkomnas. 

Lärarkompetens  
x 
 

 

  Lärarkapaciteten är god och lärarnas kompetens är mycket hög. 
Lärarna besitter såväl omfattande vetenskaplig kompetens samt 
professionskompetens som ofta upprätthålls genom 
samverkansprojekt med hälso- och sjukvården eller näringslivet. 

Arbetslivsperspektiv  
x 

  MED-studenterna tycks väl förberedda för yrkeslivet när de 
avslutar sin utbildning. Yrkeskompetensen tränas i flera 
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sammanhang och på olika sätt under utbildningen. Samarbeten 
finns med flera externa parter, vilket kan bidra med gästföreläsare, 
studiebesök, projektuppgifter, examensarbeten mm. En 
alumniuppföljning där alumner följts via LinkedIn visar att 
alumnerna har adekvata jobb och att majoriteten återfinns på 
positioner i privat sektor. 

Studentperspektiv  
x 
 
 
 

  Studenternas synpunkter kring sin utbildning och sin 
studiesituation kommer fram via flera kanaler och synpunkterna 
leder till åtgärder som kommer studenterna tillgodo. Studenterna 
uttrycker att den absoluta majoriteten av kurserna fungerar bra 
eller mycket bra och att de är nöjda med sin utbildning och att den 
är relevant för yrkeslivet. I rapporten uttrycks att programnämnden 
vill arbeta vidare med att systematisera uppföljningsarbetet 
gällande reflektionsdokumenten, vilket är viktigt. Fortsatt arbete 
med att på program- och examinatorsnivå höja svarsfrekvensen i 
Evaliuate är centralt. 

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 
 

  Ett jämställdhetsperspektiv finns integrerat i såväl utbildningens 
innehåll, utformning som genomförande. Studentgruppen är mer 
balanserad än många andra program (61% K/39% M Ht2021). 
Examinatorsgruppen är mer obalanserad än studentgruppen och 
består av betydligt fler män än kvinnor, vilket innebär att det blir 
viktigt att fundera kring kvinnliga förebilder. Strategierna för hur 
man hanterar situationen kring exempel, litteratur, 
gruppindelningar etc skiljer sig, men en medvetenhet finns i 
lärarkollegiet. Innehållsmässigt finns flera exempel på att 
jämställdhetsperspektivet samt likavillkorsperspektivet lyfts, vilket i 
medicintekniska sammanhang kan vara mer centralt. Intressant att 
titta vidare på orsakerna till att studieresultaten skiljer sig mellan 
könen och eventuellt föreslå åtgärder för att minska skillnaden och 
bra att ordna tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan lärarna. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Examensmålen för såväl kandidat-, master- och civilingenjörsexamen uppfylls. En förstärkning av CDIO-målet 
4.2 är positivt. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Fortsatt arbete krävs för att öka examensgraden samt försöka korta tiden till examen. 
Poängproduktionen per termin är relativt bra, vilket innebär att den något låga examensgraden och den långa tiden till examen är något förvånande. 
Detsamma är de könsskillnader som noterats. Meritvärde för sist antagen student ser ut som för flera andra civilingenjörsprogram vid LiU. Resultatet 
på det diagnostiska provet i matematik är något lägre än genomsnittet för alla civilingenjörsprogram vid LiTH. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att MED i huvudsak är ett mycket välfungerande program 
med en tydlig programtanke och en tydlig utbildningsstruktur. Måluppfyllelsen har säkrats för alla tre typer av examina som utfärdas och de föreslagna 
förstärkningarna tillstyrks. Utformning och genomförande fungerar väl och studenterna tar en aktiv del i sitt lärande. Examensgraden är dock relativt 
låg och tiden till examen lång, vilket behöver adresseras, ex. via att undersöka förekomsten av ”flaskhalsar” och vidta åtgärder för att öka 
genomströmningen. Forskningsöverbyggnaden är omfattande och forskningsanknytningen fungerar väl. Lärarkapaciteten är god och 
lärarkompetensen adekvat, både när det kommer till ämneskunnande och professionskunnande. MED-studenterna tycks väl förberedda för yrkeslivet 
efter avslutat utbildning och studenternas synpunkter kommer fram genom flera kanaler och tas om hand. Svarsfrekvensen på 
Evaliuatekursvärderingarna borde dock gå att få upp och ett arbete krävs på program- och examinatorsnivå. Ett jämställdhetsperspektiv finns 
integrerat i såväl utbildningens innehåll, utformning och genomförande, liksom ett hållbarhetsperspektiv. När det gäller hållbarhetsperspektivet skulle 
det med fördel kunna förstärkas ytterligare. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Dekan  
  

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 
 

  Alla dimensioner av hållbar utveckling tas upp i det obligatoriska 
kursutbudet och förstärkas sedan genom valbara kurser. Det finns 
dock potential att tydliggöra och förstärka hållbarhetsinslagen 
ytterligare.  
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Handlingsplan avseende Civilingenjörsprogrammet Medicinsk teknik (MED)  
 
2021-12-07 
 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

1) Högre examensgrad och kortare tid till 
examen 

A) Kartlägga orsaker till att en relativt stor 
andel studenter tar färre än 30 hp 
B) Undersöka och om möjligt åtgärda 
skillnader i resultat mellan könen 
C) Undersöka förekomsten av flaskhalsar i 
programmet och vid behov åtgärda dessa 

December 2022 PPG-ordförande 

2) Systematisera arbetet med att följa upp 
reflektionsdokumenten 

Implementera rutin i PPG December 2022 PPG-ordförande 

3) Höjd svarsfrekvens i Evaliuate Diskussion med examinatorer i samband 
med workshop om bemötande 

December 2023 Nämndordförande 

4) Erfarenhetsutbyte avseende 
jämställdhetsintegrering 

Diskussion med examinatorer i samband 
med workshop om bemötande 

December 2023 Nämndordförande 

5) Utöka inslagen av etik, likabehandling 
och ansvarstagande 

Identifiera lämpliga kurser och införa 
undervisande och examinerande moment 

December 2024 PPG-ordförande 

6) Säkerställa att studenterna möter 
vetenskaplig text tidigt i utbildningen 

Identifiera kurser där vetenskaplig text kan 
utgöra en naturlig del av litteraturen och 
införa detta 

December 2024 PPG-ordförande 

7) Säkerställa progression avseende 
affärsmässiga och samhälleliga behov och 
krav för planering, utveckling, realisering 
och drift av tekniska produkter och system 

Identifiera lämpliga kurser och införa 
undervisande och examinerande moment 

Juni 2025 PPG-ordförande 

 


