
Sammanställning av åtgärdsprocessen för masterexamen i infektionsbiologi 
 
6 maj, 2014 
Besked om bristande kvalitet erhålls  
Information skickat till alla studenter inom programmet 
Information skickad till alla kursledare/modulansvariga 
 
8 maj 
Fullständig rapport från UKÄ till alla kursledare/modulansvariga. Även information 
om rutin vid ifrågasatt examensrätt. Förslag till integrering av nya/reviderade etiska 
moment samt nya examinationer inkommer per mail samt vid personliga möten. 
 
12 maj 2014 
Masterprogrammen (biomedicin och närliggande) vid medicinska fakulteten, träffas 
för att diskutera 

1) Utökat innehåll i den gemensamma etikmodulen. Beslutat att tillfråga Lars 
Wiklund om föreläsning om regelverk och processer vid etiska prövningar 
(human och djur). Tydliggöra passet om medicinsk etik så att det innehåller: 
Genetisk vägledning, biobanker, ”informed consent”, stamceller, sekretess, 
journaler, sociala media, patientsäkerhet.  

2) Samverkan och harmonisering av självständiga arbeten. Beslutades att Robert 
Malmgren (studievägledare) får i uppdrag att gå igenom allas dokument och 
sammanställa förslag till gemensamma handlingar. I dessa ska ingå info om 
krav på etiska bedömningar i såväl rapport som ansökan. 

 
14 maj 
Förslag på åtgärdsplan skickas till alla kursledare/modulansvariga för kommentarer. 
Under kommande vecka inkommer förslag och förtydliganden som inkorporeras i 
planen.  
 
27 maj 
Träff med Maria Wolters för att diskutera åtgärdsplanen 
 
5 juni  
Åtgärdsplan presenterad för AU 
 
13 juni 
Åtgärdsplan presenterad för ON 
 
24 juni 
Åtgärdsplan presenterad vid RS 
 
16 juni 
Fundering om ändringar i exjobb. 
 Projektbeskrivningen ska innehålla följande delar: 

Projektbeskrivning 
  Samhällsrelevans 
  Etiska aspekter inkl tillstånd 
 Tydligare halvtidsseminarium 
 Redovisning 



Minisymposium 
Poster 
Skriftlig review 

 Godkänt och betygssatt av handledare efter kriterier 
 Examinator läser och sätter betyg alt underkänner 
 
20 Aug 
Programmens dokument om ex-job uppladdade på medarbetarportalen. 
Studievägledare Robert Malmgren sammanställer utkast till gemensamma dokument 
Diskussionspunkter vid första möte med alla medicinska masterprogram 
 Det vi bör kunna ha gemensamt är: 

Information om exjobb 
Individuell studieplan (Alltså det som hos en del av oss idag benämns 
"ansökan" eller anmälan". Viktigt att här finns fält för etiska tillstånd, 
samhällsrelevans) 
Instruktion till handledare 
Examinations/bedömningskriterier, både för handledare och examinator 
Skrivinstruktioner 
Presentationsinstruktioner, muntligt, skriftligt, refereerapport 
Checklista 
Rutiner vid revision eller underkännande 
Gemensamma formuleringar i kursplanen? 
 

24 september 
Träff med alla programansvariga för masterprogrammen. Genomgång av 
gemensamma dokument 
 
6 okt 
Träff med alla kursledare/modulansvariga vid masterprogrammet i infektionsbiologi. 
Diskussion av inkorporering av föreslagna etiska återkopplingar i respektive kurs och 
hur progressionen ser ut. 
Planerade åtgärder där etiska aspekter behandlas/examineras för att säkerställa 
måluppfyllelse: 
 
Mastergemensam föreläsningsserie under termin 1 
Etik/forskningsetik, 6 h 
En dubbeltimme etiska prövningar/regelverk implementeras ht 14 
Skriftlig examination 
 
3MK000 Mikrobiologi och immunologi 30.0 hp 
Reviderad instruktion för labrapport 
Strategiseminarier. Stående punkt när det gäller Journal Clubs 
 
3MK001 Parasitologi, mykologi och veterinär infektionsbiologi 15.0 hp 
Etiska ställningstaganden om djurhälsa.  
Anmälningsplikt 
 
3MK008 Klinisk infektionsbiologi och antimikrobiell terapi 15.0 hp 
Drug design modulen: Lagstiftning och regelverk kring läkemedelssäkerhet och 
läkemedelsprövningar. Någon från MPA? 



Antibiotikaresistens: tragedy of the commons. Anmälningsplikt 
Klin inf/dia: Sekretess och patientsäkerhet/-integritet inom klinisk forskning. 
Informed consent 
Cath skriver ihop förslag på kondenserad kursplan, flera gemensamma frågor 
 
3MK009 Infektionsbiologisk evolution, epidemiologi och kontroll 15.0 hp 
Epidemiologi: Critical appraisal, Registerforskning 
Surveillance: Integritet vs smittspårning, anmälningspliktiga infektionssjukdomar 
Ingen av lärarna på plats. Flyttas till 3MK001 vt 15 
 
3MK010 Mikrobiell ekologi och infektionsbiologiska analysmetoder 15.0 hp 
Forskningsetiska frågor skrivs in i det egna lab-projektet 
Stefan Bertilsson skickar förslag på rev kursplan 
 
3MK007 Masterprojekt i infektionsbiologi 30.0 hp 
Revision av 
- instruktioner inför det självständiga arbetet, etiska och samhälleliga beaktanden skall 
ingå i såväl projektplan som skriftlig rapport 
- tydligare krav på handledare 
- bedömningskriterier för handledare och examinator 
(- rutin vid icke godkänt?) 
Revidering av dessa dokument hanteras gemensamt av masterprogramkommittén 
 
Förändringar i kursplaner samt student- och lärarinstruktioner för 
nytillkomna/reviderade dokument hanteras av resp kursledare. 
 
19 nov 
Träff med alla programansvariga för masterprogrammen. Fortsatt arbete med 
gemensamma dokument. Färdigställande av de dokument som behövs inför kursstart i 
januari 15. Därefter publicering på Studentportalen.  
 
21 jan och 26 jan 2015 
Sista slipning av skrivinstruktioner och bedömningskriterier till examensarbeten 
 
Revision av alla kursplaner i enlighet med kompletterade moment under 
hösten/vintern. Implementering av förändringar fr o m nov 14.  
 
Insamling av alla reviderade/nya dokument under oktober till januari.  
 
3 feb 
Utskick av åtgärdsredovisning till alla kursledare/modulansvariga 
 
12 feb 
Åtgärdsredovisning till Maria Wolters för granskning 
 
17 feb 
Träff med Maria Wolters för att diskutera åtgärdsredovisning 
 
3 mars 
Åtgärdsredovisning tillstyrkt av AU 



 
19 mars 
Åtgärdsredovisning tillstyrkt av ON 
 
14 april 
Åtgärdsredovisning till RS 
 
 


