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FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Michael Sandborg, professor, examinator TVFA02, IMH/RAD
	Kurs: TVFA02 Medicinsk Strålningsfysik, (MED-programmet 3:e året)
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: Öppna upp kursen även för icke-MED-ingenjörsstudenter och erbjuda kursen på engelska.
	Annat: Lärarledd undervisning omfördelas och minskas något för att ballansera mot intäkterna
	Besked: 
	Detaljer: Jag planerar att omfördela och något minska antalet lärarledda timmar på kursen Medicinsk Strålningsfysik 8hp så att kursen är i ekonomisk ballans för det förväntade antalet studenter; ca 22 st.Laborationer: Idag ges 4 stycken 4h laborationer på medicinteknisk strålningsutrustning och mätinstrument för joniserande strålning men jag ämnar reducera detta till 3 stycken 4h laborationer. De laborationer som behålls är:Lab 1. Fotoners attenuering och gammaspektroskopi av radioaktiva ämnen Lab 2. Strålskyddsinstrument, sökande efter herrelösa stråkällor och dekontamineringLab 3. Strålningsdosimetri och personalstrålskydd vid röntgenverksamhetLaborationen kring Monte Carlo-datorsimulering av strålterapi utgår. Detta motiveras av att antalet skriftliga vetenskapligt formaterade labbrapporter och därmed arbetsbelastningen på studenterna är något för hög och reduceras med 1/4. Studenterna uppskattar i större utsträckning praktiska laborationer.Laborationernas genomförande begränsas idag delvis av tillgänglighet av mätinstrument, strålkällor (t.ex. röntgenutrustningar) och gammaspektrometrar då dessa ägs av Radiofysikavdelningen Region Östergötland. Kostnader för dessa lån har hittills inte inkluderats i budget. Inga signaler har dock kommit från Region Östergötland om att debitera LiU för lån av utrustningen men i fall utrustningen går sönder eller är upptagen kan vissa laborationer behövas ställas in med kort varsel. Det skulle därför vara önskvärt att kursen tilldelas medel för att införskaffa fler mätinstrument så att LiU är mer oberoende av Region Östergötlands dito. Inköp av begagnad röntgenutrustning bör övervägas.Räkneövningar/lektioner: Idag ges 6h räkneövningar och dessa utökas till 8h. Delar av de moment som ingick i den strukna laborationen inkluderas i räkneövningarna. Dessutom planeras mer konkreta räkneexempel i basgruppsfallen.Basgruppsarbete: Basgruppsarbetet är centralt för kursen och vid all undervisning på medicinsk fakultet och kommer att behållas men antalet scenarier och därmed antalet lärarhandledda basgruppsträffar kommer att minskas från 8 dubbeltimmar till 7 dubbeltimmar och ett av de 6 scenarierna stryks. De scenario som behålls är1 Strålningsolyckor i samhället (Tjernobyl/Fukushima och strålningsrädsla)2 Patient och personalstrålskydd inom bilddiagnostik (Röntgendiagnostik)3 Strålterapi med fotoner och protoner (Skandionkliniken)4 Strålskskydd kring en PET/CT anläggning5 Magnetresonansfysik, MR Det scenario som stryks är "Experimentet" som till viss del överlappade med laboration 1 både innehållsmässigt och tidsmässigt.Fältstudieuppgift:Fältstudieuppgiften (2h askultation hos kliniskt verksam personal vid Radiofysikavdelningen, Region Östergötland då de utför en kvalitetskontroll) har varit svår att arrangera praktiskt då det kräver aktiv medverkan från klinisk personal vars engagemang för undervisning jag inte kan påverka. Det har därför bitvis varit svårt att få tillräckligt med handledare vid fältstudierna. Jag önskar därför att fältstudieuppgiften stryks ur kursen.Lärandemålen: Inga lärandemål förändras.Jag önskar öppna kursen för ingenjörsstudenter på andra program än MED och speciellt för dem som är intresserade av medicinska bilder. Med något års varsel (dock tidigast 2017) kan kursen ges på engelska och därmed erbjudas icke svensktalande ingenjörsstudenter. 
	NƒMND: EF
	ÅR: 2016


