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Programrådet för högskoleingenjörs
programmet i medicinsk teknik 
Tid: Måndagen den 3:e Februari 2020, kl 13:15-15:00 
Lokal: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 

Närvarande: 
Caroline Öhman Mägi, programansvarig 
Robin Strand, lärarrepresentant 
Cecilia Persson, lärarrepresentant 
Fredrik Nikolajeff, adjungerad lärare 
Qsai Alyounes, studentrepresentant 
Paula Forslund, studievägledare 
Emma Kristensen, utbildningsledare, kansliet för teknik och 
naturvetenskap 

Frånvarande ledamöter: 
Sandra Palm, studentrepresentant 
Martin Wohlin, lärarrepresentant 
Jonas Jarvius, yrkeslivsrepresentant 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av programansvarig. 

§2 Val av sekreterare ochjusteringsperson 
Cecilia Persson valdes till protokollförare och Qsai Alyounes till 
j usteringsperson. 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

§5 Tillstyrkan av reviderade kursplaner 
Följande reviderade kursplaner gicks igenom: Människa
datorinteraktion ( 1 MD0 16), El kraftteknik ( 1 TE655), 
Materialvetenskap för medicinsk teknik (1TE758), Kvalitetsteknik 
(1TE785), Medicinsk mätteknik. 

Beslut: 
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- Att tillstyrka kursplan i Människa-datorinteraktion (1MD016) 
enligt förslag. 

- Att tillstyrka kursplan i Elkraftteknik (1TE655) enligt förslag. 
- Attfastställa kursplan i Materialvetenskap för medicinsk 

teknik (1 TE758) enligt förslag. 
- Att delegera till programansvarig och studievägledare att 

inhämta förtydligande angående i) om försöksplanering ska 
ingå i innehållet, samt ii) några språkliga ändringar, och 
därefter tillstyrka kursplanen i Kvalitetsteknik (1TE785). 

- Att fastställa kursplan i Medicinsk mätteknik enligt förslag. 

§6 Tillstyrkan av nya kursplaner 
Nya kursplaner i Medicinsk informatik (1MD026), 
Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik (lTMI 18), 
Examensarbete i medicinsk teknik (1 TMl 19), Additiv tillverkning 
(1TM120), Grundläggande programmering av inbyggda system 
(1TM121) och Implementering av medicinsk teknik (3PE051) gicks 
igenom. 

Beslut: 
- Att delegera till Robin Strand att inhämta förtydligande 

angående vissa punkter under mål (mål på mer avancerad 
nivå), innehåll (att samtliga mål täcks av innehåll) och 
undervisning ("Handledning av projekt i grupp" istället för 
" ... grupparbeten"), samt implementera vissa redaktionella 
ändringar, och därefter tillstyrka kursplanen i Medicinsk 
informatik (1MD026). 
Att delegera till programansvarig att inhämta förtydligande 
angående mål (I och 4), innehåll (ta bort 
undervisningsformerna här), undervisning (förtydliga att det är 
en VFU), examination (dela upp på hp?,förtydliga muntlig 
presentation, flytta %-angivelsen till undervisning) och 
därefter tillstyrka kursplanen i Verksamhetsförlagd utbildning i 
medicinsk teknik (I TMl 18). Programrådet rekommenderar 
även en ändring av betygsskalan till enbart U och G. 

- Att efter följande ändringar i Innehåll: "passa ihop med 
Högskoleingenjörsprogrammet i Medicinsk Teknik", samt 
"Examensarbetet skall medföra kontakter inom näringsliv, 
forskning eller sjukhus." tillstyrka kursplanen i Examensarbete 
i medicinsk teknik (lTMI 19). 
Att delegera till Cecilia Persson att göra följande ändringar: 
mål (mer avancerade mål, nr 2 saknas i innehåll, vad menas 
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med sista punkten?), innehåll (förtydliga råmaterial, ska 
kvalitetssäkring stå med bland målen?), examination 
(muntlig/skriftlig redovisning) och därefter tillstyrka 
kursplanen i Additiv tillverkning (ITM120) . Programrådet 
rekommenderar även en översikt över behörighet, ev. tillägg 
av en grundkurs i materialvetenskap. 
Att tillstyrka kursplanen i Grundläggande programmering av 
inbyggda system (1TM121). 

- Att efter följande ändringar, som delegerades till 
programansvarig att hämta in: mål (dela upp första målet på 
två/ förtydliga), innehåll (mer koncist, flytta det som är 
undervisning dit), examination tillstyrka kursplanen i 
Implementering av medicinsk teknik (3PE051) . Kommentar: 
behörigheten återställdes till den av TUN beslutade. 

§7 Information från studievägledning 
Punkten utgick. 

§8 Synpunkter från studentrepresentanter 
Punkten utgick. 

§9 Fortsatt arbete (t.ex. lärardag, utveckling av programmet) 
Punkten utgick. 

§ 10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 11 Datum för kommande möte 
Programansvarig kommer att skicka ut alternativ. 

§ 12 Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

Sekreterare 

~ P._____ __ 
Cecilia Persson 
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Justeras 

~ 
programansvarig 

Qsai Alyounes 


