
Kursnamn  
Name of course  
Medicinsk teknikutveckling i klinisk miljö 
 
Omfattning (högskolepoäng)  
ECTS credits 
5.0 hp 
 
Tidsperiod  
Course period 
HT 2014 
 
Antal platser  
Maximum number of participants 
12 

 
Undervisningsspråk  
Language of instruction 
Svenska 
 
Kursens syfte samt motivering till varför den bör vara fakultetsgemensam (max 150 
ord)  
Aim of course and motivation as to why it should be considered “multidisciplinary” to the extent that the faculty should allocate 
extra financing. 
Kursen vänder sig till forskarstuderande inom fysik/teknik och medicin/vård. För att klara 
hälso- och sjukvårdens utmaningar krävs nya multidisciplinära kompetenser och samarbeten.  
Kursens syfte är att introducera studenterna till samhälleliga behov inom hälsosektorn, 
regulatoriska ramverk, entreprenörskap i vården, med målsättning att i förlängningen 
accelerera innovation och FoU mellan olika vetenskapsområden i klinisk miljö.  
 
Kursinnehåll, kursens uppläggning samt examinationsform (max 150 ord) 
Contents, study format and form of examination  
Kursen består av teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning inom intensivvård. 
Studenterna introduceras teoretiskt i medicinsk teknik, entreprenörskap samt intensivvårdens 
förutsättningar (verksamhet, patienter, sjukdomspanorama, Human Factors/MTO). I den 
verksamhetsförlagda delen ska studenterna bilda team tvärprofessionellt och i dessa team 
vistas på intensivvårdsavdelningen där de genomför fältobservationer för att på plats 
identifiera behov av, och möjligheter för teknisk utveckling. Teamen kommer att ha tillgång 
till handledning från kliniken under kursen. 
Kursen examineras i form av förslag till tänkbar teknisk utveckling. 
 
Målgrupp/er (specifiera ämnen/inriktningar) samt rekommenderade förkunskaper 
Target group/s (specify, if possible, subject/specialization) and recommended background 
Forskarstuderande inom fysik, teknik, biologi, kemi, IT, medicin och vård. Lämpliga 
förkunskaper är t.ex. kurser inom biomaterial, bioinformatik, livsvetenskaper, sensorer, 
mikrosystemteknik, nanoteknik, vårdvetenskap, anestesi/intensivvård, kirurgi. Även 
kunskaper förvärvade genom forskningsprojekt inom dessa områden. 
 
Huvudansvarig institution  
Department with main responsibility  
Institutionen för teknikvetenskaper 
 
Andra inblandade institutioner (specifiera hur).  
Other departments involved (specify how). 



Institutionen för kirurgiska vetenskaper (undervisning, handledning) 

 
Kontaktperson/er (namn, e-postadress)  
Contact person (name, e-mail address) 
Fredrik Nikolajeff 
fredrik.nikolajeff@angstrom.uu.se 
 
Anmälan om kursdeltagande till  
Application from course participants should be sent to 
Fredrik Nikolajeff 
Inst för teknikvetenskaper 
 
Senast  
Not later than 
2014-08-31 
 

 


