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Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen vid  
Institutionen för medicinsk teknik 
 

Forskarutbildningsämnen vid Institutionen för medicinsk teknik:  

 Medicinsk informatik /Medical Informatics/ SCB kod: 10299 

 Medicinsk teknik /Biomedical Engineering/SCB kod: 20601 

Gemensam del av studieplaner för ämnen vid Institutionen för 
medicinsk teknik 
 

Ämnesbeskrivning  
Forskarutbildningsämnena vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av deras 

tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. 

Huvudsakligen innefattar detta teoribildning, metodutveckling och utvärdering med en tydlig teknisk 

inriktning, men med tillämpningar inom medicinen. Ämnenas inriktning beskrivs ytterligare under 

avsnittet för respektive ämne. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Målet med utbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet och specifika kunskaper 

inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik. 

Doktoranden ska efter genomgången utbildning på forskarnivå självständigt kunna bedriva och leda 

forsknings- och utvecklingsprojekt speciellt inom ämnets verksamhetsram. 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i medicinsk informatik samt medicinsk teknik leder till en doktorsexamen eller 

licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 

120 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 30-45 högskolepoäng och resterande 

avhandlingsarbete motsvarar studier om 75-90 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 60-90 högskolepoäng och resterande 

avhandlingsarbete motsvarar studier om 150-180 högskolepoäng. För licentiatexamen och 

doktorsexamen ska minst hälften av kursdelen vara på forskarnivå. 

Ämnenas breda och tvärdisciplinära karaktär möjliggör för forskarstudier av både teoretisk och/eller 

experimentell inriktning. Fördelningen av högskolepoäng mellan kursdel och avhandlingsdel bestäms 

därför individuellt utifrån forskningsuppgiftens karaktär och fastställs av prefekt vid antagning till 

forskarutbildning. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 
Särskild behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om 

minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå inom området för 

forskarutbildningsämnet. Den sökande ska även ha genomfört ett större arbete (examensarbete) med en 

omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. Där utöver ska den 

sökande ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Detta innefattar att 
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den sökande ska ha så goda kunskaper i engelska att hon/han kan tillgodogöra sig engelskspråkig 

litteratur, avfatta och vid behov försvara avhandlingen på engelska. 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnena Medicinsk informatik samt Medicinsk teknik ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen är uppdelad på en kursdel och ett avhandlingsarbete. 

Kursdelen består huvudsakligen av en allmän och en ämnesspecifik del. Den allmänna kursdelen 

sammanfaller för licentiat- och doktorsexamen och är gemensam för samtliga ämnen vid Institutionen 

för medicinsk teknik. Den ämnesspecifika delen ska ha anknytning till forskarutbildningsämnets och 

avhandlingsarbetets inriktning. Utöver detta kan även kurser utanför ämnet inkluderas om de syftar till 

att stärka doktorandens förmåga att bedriva och synliggöra sin forskning. Valet av kurser görs alltid i 

samråd med huvudhandledare och specificeras i den individuella studieplanen. 

Allmän kursdel 
Den allmänna kursdelen är gemensam och obligatorisk för alla doktorander som är antagna till något av 

forskarutbildningsämnena vid Institutionen för medicinsk teknik. Vid utbildningens början ska 

huvudhandledare och doktorand planera för genomförandet av den allmänna kursdelen. Denna plan 

fastställs av prefekten i den individuella studieplanen. Den allmänna delen utgörs av kurser inom 

följande områden:  

– Grundläggande högskolepedagogik (enligt avsnitt 5.5 i fakultetens Studiehandbok för 

utbildning på forskarnivå) 

– Anatomi och fysiologi 

– Att skriva och publicera vetenskapliga arbeten 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen även ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Ämnesspecifik kursdel 
Utöver den allmänna kursdelen ska ämnesspecifika kurser väljas så att doktoranden ges möjlighet att 

uppnå en bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet. Valet av ämnesspecifika kurser ska även 

ske så att doktoranden förvärvar en djup kunskap och förståelse inom ämnet, med fokus mot 

avhandlingsarbetets inriktning. Inriktningen på de ämnesspecifika kurserna beskrivs under avsnittet för 

respektive ämne. 

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

Avhandlingsarbetet 
Genom det egna avhandlingsarbetet ska doktoranden ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

vetenskaplig metodik samt att förvärva djup kunskap inom ämnet. Därför ska doktoranden hålla sig à 

jour med utvecklingen genom att löpande följa litteraturen inom ämnet. Doktoranden ges även möjlighet 

till att förvärva och utveckla färdigheter och förmågor inom ämnet, samt att utveckla 

värderingsförmågor och förhållningssätt inom ämnet, genom att: 

– självständigt identifiera och formulera relevanta medicintekniska frågeställningar inom det 

egna forskningsarbetet. 

– självständigt planera och genomföra teoretiskt och/eller experimentellt forskningsarbete.  

– regelbundet presentera den egna forskningen på seminarier vid Institutionen för Medicinsk 

Teknik. 

– regelbundet presentera den egna forskningen på nationella och internationella konferenser 

inom ämnet. 

– aktivt deltaga i seminarieserier och konferenser för att diskutera och kritiskt granska sin 

egen och andra deltagares forskningsarbete. 
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Doktoranden ska även visa intellektuell självständighet genom författandet av en avhandling. 

Övergripande regler kring utformning, framläggning och betygssättning av avhandlingar återfinns i 

fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

a) Riktlinjer för Doktorsavhandling 

Avhandlingen ska kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå, att den i sin helhet bedöms uppfylla rimligt 

ställda krav för att antas till publicering i en internationell tidskrift av god kvalitet. I avhandlingen ska 

den egna forskningen, i relation till forskningsområdet i stort, introduceras, diskuteras och kritiskt 

värderas.  

b) Riktlinjer för Licentiatavhandling 

Avhandlingen ska utgöras av en vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig grund utarbetad 

utredningsrapport. Licentiatexamen kan utgöra ett etappmål på vägen mot doktorsexamen eller i sig vara 

ett slutmål.  

Övrigt 

För varje doktorand utses vid utbildningens början en huvudhandledare samt minst en biträdande 

handledare varefter utbildningens innehåll, inriktning och mål fastställs i den individuella studieplanen. 

Ett viktigt led i utbildningen är att doktoranden ges möjlighet till progression i självständighet och 

kritiska tänkande. 

  



Allmän studieplan 

Dnr LiU-2014-00087   

Beslut 2014-12-03, FST 14.7/09  Forskarutbildningsnämnden 

4 (5) 

Medicinsk informatik 
/Medical Informatics/ 

SCB kod: 10299 

Kontaktperson: se aktuell lista på <www.imt.liu.se> 

Ämnesbeskrivning 
Det övergripande syftet med den verksamhet som bedrivs inom ämnet medicinsk informatik är att på ett 

ändamålsenligt sätt samla in, extrahera, analysera, visualisera och presentera kliniskt relevant 

information. 

Metoder för att samla in, generera, bearbeta och använda olika typer av information är i ständig 

utveckling och mängden tillgänglig patientinformation ökar lavinartat. Ämnet har här olika delområden. 

Exempelvis fokuserar ett av dessa delområden särskilt på analys av bildvolymer och volymsekvenser 

från exempelvis magnetkamera och datortomograf. Ett annat område fokuserar på metoder för att 

representera innehållet i patientjournalen så att den blir automatiskt bearbetningsbar. Gemensamt för 

samtliga områden är behovet av metoder som effektivt kan navigera och filtrera ut relevant information 

ur stora datamängder – ett krav för ett fungerande framtida hälso- och sjukvårdssystem. 

Utbildningens genomförande 
 

Ämnesspecifik kursdel 
Innehållsmässigt har ämnet beröringspunkter med ett flertal tekniska ämnen såsom datorteknik, 

informationsteori, signalteori, reglerteknik, statistik, optimeringslära och datalogi. Viktiga 

beröringspunkter finns även med icke-tekniska ämnen såsom medicin och psykologi. De problem som 

studeras omfattar ofta en kombination av dessa delområden, vilket ger ämnet en tvärvetenskaplig 

karaktär. Domänkunskaper som direkt faller inom ämnet medicinsk informatik omfattar kurser med 

inriktning mot: 

– Anatomi och fysiologi 

– Medicinska informationssystem 

– Bildgenereringsmetoder inom medicinen 

– Medicinsk signal- och bildbehandling 

– Filtrering av Multidimensionella data 

– Analys av lokal struktur i bilder och bild-volymer 

– Segmentering av bilddata 

– Geometriska transformationer och bildsammanfogning 

– Neuronnät och adaptiv signalanalys 

– Artificiell intelligens 

– Medicinska beslutsstödssystem 

– Standardisering i medicinsk informatik 

– Medicinska ontologier, terminologier och klassifikationer 

– Medicinska informationsmodeller 

 

För att ge doktoranden möjlighet att uppnå både en bred och djup kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet ska valet av ämnesspecifika kurser ligga i linje med avhandlingsarbetets inriktning. 

Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnet gör att även kurser från andra ämnen kan inkluderas i den 

ämnesspecifika kursdelen om de syftar till att stärka doktorandens förmåga att lösa forskningsuppgiften.  
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Medicinsk teknik 
/Biomedical Engineering/ 

SCB kod: 20601 

Kontaktperson: se aktuell lista på <www.imt.liu.se> 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet medicinsk teknik definieras som tillämpningen av matematiska, fysikaliska och tekniska 

principer för lösandet av medicinska problem vad gäller diagnostik och terapi. Ämnets tvärvetenskapliga 

karaktär innebär att forskningen kräver både medicinsk kunskap och ingenjörsmässiga färdigheter och 

förmågor, samt en grundläggande förståelse för teknikens roll inom hälso- och sjukvården. 

Utbildningens genomförande 
 

Ämnesspecifik kursdel 
Innehållsmässigt har ämnet beröringspunkter med ett flertal tekniska ämnen såsom elektroteknik, 

digitalteknik, signalteori, reglerteknik, mätteknik, mekanik och statistik. Viktiga beröringspunkter finns 

även med icke-tekniska ämnen såsom medicin och psykologi. De problem som studeras omfattar ofta 

en kombination av dessa delområden, vilket ger ämnet en tvärvetenskaplig karaktär. Domänkunskaper 

som direkt faller inom ämnet medicinsk teknik omfattar kurser med inriktning mot: 

– Anatomi och fysiologi 

– Bildgenererande tekniker inom medicinen 

– Biomedicinsk instrumentteknik 

– Biomedicinsk modellering och simulering 

– Biomedicinska material 

– Biomekanik 

– Biooptik 

– Fysiologisk mätteknik 

– Medicinsk signal- och bildbehandling 

– Medicinska givare och instrument 

– Neuroteknik 

– Systembiologi 

– Teknisk audiologi 

– Terapeutiska och diagnostiska system inom medicinen 

– Vävnadsrekonstruktion (Eng: ”Tissue engineering”) 

För att ge doktoranden möjlighet att uppnå både en bred och djup kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet ska valet av ämnesspecifika kurser ligga i linje med avhandlingsarbetets inriktning. 

Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnet gör att även kurser från andra ämnen kan inkluderas i den 

ämnesspecifika kursdelen om de syftar till att stärka doktorandens förmåga att lösa forskningsuppgiften. 


