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Analys och förslag till åtgärdsplan avseende UKÄs utvärdering av masterexamen i 
huvudområdet infektionsbiologi vid Uppsala Universitet 
 
UKÄ har i beslut 2014-05-07 kritiserat kvaliteten på masterexamen i 
infektionsbiologi utifrån att ett antal (n=5) av de självständiga arbetena (n=13) har 
bedömts brista i måluppfyllelse för det utvärderade målet: 
”För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete.” 
Den sammantagna bedömningen anses vara nära gränsen till hög kvalité på grund av 
mycket god undervisning och träning i förmågan att göra bedömningar i förhållande 
till vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Måluppfyllelsen bedöms dock vara 
bristande avseende delmålet att göra bedömningar i förhållande till etiska aspekter. 
För övriga utvärderade mål visar underlagen på hög eller mycket hög måluppfyllelse. 
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.  
 
För bedömargruppens yttrande avseende kritiserad måluppfyllelse samt förslag till 
samlat omdöme, se bilaga. 
 
 
Analys 
 
Masterprogrammet i infektionsbiologi är relativt nytt (startade 2009) och de 
självständiga arbeten som utgjorde underlag för UKÄ:s bedömning utfördes av första 
och andra kullens studenter. Programmet arbetar kontinuerligt med att utveckla en så 
heltäckande utbildning som möjligt i frågor som rör infektioner och smittspridning. 
Förutom rent ämnesspecifikt innehåll så innebär programmets bredd att såväl 
samhällsbevakning och omvärldsanalys integreras.  
UKÄ:s bedömare anser att programmet, trots identifierade moment där etikfrågor 
diskuteras, brister i att säkerställa att studenterna kan tillämpa dessa kunskaper. 
Särskilt påpekas avsaknaden av biomedicinskt relevant undervisning och examination 
i etisk prövning, dess regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök. Den 
huvudsakliga kritik som framförs är att studenterna i sina självständiga arbeten inte 
reflekterar över etiska aspekter och relaterar till regelverk och processer som är av 
betydelse för forskning inom infektionsbiologi, trots att detta är av relevans för den 
genomförda studien. 
Programansvariga instämmer i att kritiken är relevant, bland annat på grund av en 
otydlig instruktion till studenterna om att reflektera över etiska och samhälleliga 
aspekter i det självständiga arbetet. Programansvariga ser dessutom ett behov av att 
under ett antal moment i utbildningen tydligare integrera och återkoppla till etiska 
frågeställningar. 
Vissa förändringar i utbildningens förutsättningar har skett sedan programmet 
startade. Studieavgifter för studenter utom EU/EES har lett till färre sökande, men 
med som generellt bättre meriter. Programansvariga har fått ökad kompetens och god 
erfarenhet av att bedöma utländska utbildningshandlingar. Dessutom har kraven på 



förkunskaper i engelska språket skärpts. Dessa yttre förutsättningar har lett till mer 
homogena studentkullar och därmed även jämnare kvalitet på självständiga arbeten.   
 
Åtgärdsplan 
 
Programgemensam etikundervisning 
Masterprogrammen vid medicinska fakulteten har sedan ht 10 samlat 
programgemensamma undervisningsmoment i en s k “strimma” Professional Training 
(PT) som ges under första terminen. Initialt fanns vissa organisatoriska problem 
avseende obligatoriskt deltagandet, alternativt kompletterande PM, men sedan ht 13 
examineras alla moment i strimman vid två skriftliga (obligatoriska) tentamina. I 
strimman ingår en etikmodul som behandlar såväl forskningsetik som medicinsk etik. 
Ett arbete påbörjades 2013 för att förstärka den medicinsk-etiska delen och under ht 
13 inkluderades en modul om biobanker. Inför ht 14 kommer ytterligare utökning ske 
genom att inkludera undervisning om regelverk och processer kring etiska prövningar. 
 
Utökning av etikrelaterade aspekter i ingående kurser 
Undervisningen i etik under termin ett (PT) kommer att tydligare följas upp och 
konkretiseras under programmets fortsatta progression. Som exempel kommer frågor 
relaterade till etiska ställningstaganden om djurhälsa att diskuteras under kursen i 
veterinärmedicinsk infektionsbiologi, lagstiftning och regelverk kring 
läkemedelssäkerhet och läkemedelsprövningar kommer att integreras i modulen om 
läkemedelsutveckling och frågor om bland annat sekretess och patientsäkerhet/-
integritet inom klinisk forskning och registerforskning kommer att integreras i 
modulerna om klinisk infektionsbiologi och epidemiologi.  
Under ht 13 introducerades en nyutvecklad infektionsbiologisk 15 hp metodkurs. 
Denna kurs kommer ht 14 att förstärkas med återkopplingar till forskningsetiska 
frågor inom ramen för studenternas individuellt rapporterade forskningsprojekt. 
 
Självständiga arbeten 
Studenternas instruktioner inför det självständiga arbetet kommer att revideras så att 
det tydligt framgår att etiska och samhälleliga beaktanden skall ingå i såväl 
projektplan som skriftlig rapport. I relevanta arbeten ska även lagreglerade tillstånd 
beskrivas. På samma sätt kommer bedömningskriterier för handledare och examinator 
att tydliggöras avseende detta. Då i princip alla utbildningar (oavsett samlat omdöme) 
som granskades i denna omgång fick kritik avseende etiska beaktandes så har de 
laborativa masterprogrammen vid medicinska fakulteten gemensamt påbörjat ett 
arbete för att harmonisera utformning och bedömningskriterier för självständiga 
arbeten så att alla program tydligare betonar krav på samhälleliga beaktanden, samt 
tydliggörande av lagstyrda processer. Detta arbete förväntas vara genomfört under 
hösten 2014 för att kunna implementeras i examensarbeten som utförs under vt 15. 
 
 
  



 
Bilaga 
Bedömmargruppens yttrande avseende bristande måluppfyllelse  
Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete 
Måluppfyllelse: Bristande 
Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande 
måluppfyllelse. Arbetena visar, med enstaka undantag, på hög eller mycket hög 
måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga 
aspekter. De flesta självständiga arbeten beskriver vetenskapliga frågeställningar och 
bedömningar väl. I något enstaka fall finns svagheter av typen att arbetet kunde varit 
mer detaljerat och tydligare motiverat. 
Urvalet av självständiga arbeten visar också på hög måluppfyllelse eller i många fall 
mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar och analysera 
resultat utifrån samhälleliga aspekter. Till exempel görs i några arbeten tydliga 
kopplingar till infektionsproblematiken både nationellt och globalt. Det finns också 
diskussioner kring ekonomiska konsekvenser för samhället genom 
vaccinationsprevention kontra sjukhuskostnader. Infektionsbiologi både inbjuder till 
och kräver kommentarer om samhälleliga aspekter på ett tydligare sätt än andra 
utbildningar i biomedicin. Dock finns också några bristande arbeten. Orsaken till detta 
är framför allt att samhällsaspekter inte berörs alls, eller mycket knapphändigt, trots 
att det vore adekvat och naturligt med hänsyn till uppsatsens ämne. 
Två tredjedelar av arbetena i urvalet visar på bristande förmåga att göra bedömningar 
och analysera resultat utifrån etiska aspekter och de brister i medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. I samtliga fall beror det på att etiska 
aspekter inte tas upp trots att det vore naturligt och även nödvändigt med hänsyn till 
krav på tillstånd för den aktuella studien. Av övriga arbeten har måluppfyllelsen 
bedömts som hög även om något svag på grund av minimal etisk beskrivning. Något 
arbete får omdömet mycket hög måluppfyllelse och ytterligare något arbete gick inte 
att bedöma utifrån etiska aspekter. 
Självvärderingen och intervjuerna överensstämde med bedömningen av självständiga 
arbeten avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Den vetenskapliga bedömningen tränas på 
samma sätt som beskrivs ovan för övriga mål. Bedömning av samhälleliga aspekter 
kommer in i många kurser och speciellt framhålls studieresan till Bangladesh som 
värdefull. 
Självvärdering och intervjuer var dock inte kongruenta med bedömningen av de 
självständiga arbetena rörande förmågan att göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta etiska aspekter. I en särskild strimma gemensam för samtliga 
masterutbildningar inom fakulteten diskuteras etiska problem vid biologisk och 
medicinsk forskning. Av självvärderingen framgår att fokus ligger på forskningsetik, 
plagiarism och allmänna etiska aspekter på medicinsk forskning, vilket exemplifieras 
med en examensfråga om biologiska vapen. ”Bioethics” utifrån forskning, djurförsök, 
”dual use” och biobanker/patientintegritet berörs också kort. Som en möjlig svaghet 
framkommer att det är möjligt att godkännas på strimman trots bristande närvaro, och 
att examinationskrav är låga rörande etiska aspekter. Positivt är att studenterna, under 
första terminens laborationsövningar, tränas i att korrekt dokumentera experimentella 
resultat. Vare sig självvärderingen eller intervjuerna visar dock på biomedicinskt 



relevant undervisning eller examination under strimman i etisk prövning, dess 
regelsystem och roll i klinisk forskning eller vid djurförsök. En del av dessa etiska 
aspekter, såsom studier på människor och patienters integritet, berörs istället delvis 
under senare kurser om epidemiologi och globala infektioner. Men detaljerna om i 
vilken omfattning detta sker och hur det examineras är oklara. När det gäller förmåga 
att göra etiska bedömningar hänvisas utöver detta också till Bangladeshresan samt till 
examensarbetet. 
Måluppfyllelsen bedöms vara bristande. I föreliggande bedömning har särskild vikt 
lagts vid att kunskap och bedömningsförmåga rörande lagstadgad etik för försök på 
människa eller patientmaterial, och motsvarande med fokus på försök på djur, är 
synlig i självständiga arbeten eller görs trolig genom förekomst av examinerade 
kurser i dessa moment. Det mycket svaga utfallet i de självständiga arbetena avseende 
förmåga att göra etiska bedömningar har inte kunnat vägas upp av andra kursmoment. 
Detta gör att den samlade bedömningen är bristande måluppfyllelse. Bedömningen är 
dock nära gränsen till hög måluppfyllelse på grund av den mycket goda 
undervisningen och träningen av förmågan att göra bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga och samhälleliga aspekter, som också avspeglas i de flesta av arbetena i 
urvalet. 
Den sammantagna bedömningen är bristande måluppfyllelse. 
 
Bedömargruppens förslag till samlat omdöme: Bristande kvalitet  
Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen 
• kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

brett kunnande inom området som avsevärt fördjupade kunskaper inom vissa delar 
av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

• förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete 

Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet 
• förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. 
Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.  
 
 


