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Välkommen till kursen 
”Medicinteknisk säkerhet”  
18-22 mars 2019 i Linköping 
Kursinformation: 
Kursen startar måndagen den 18 mars kl. 13.00 och avslutas fredagen den 22 mars 
kl. 12.00. Kursen är utformad som en intensivkurs vilket innebär att man läser 
heldagar under fyra dagar. Den är på 3 högskolepoäng vilket bör motsvara två veckors 
heltidsstudier. Därför förutsätts det att man i samband med hemtentamen ägnar 
kursen en del tid.  
 
Kursen skall ge dig möjligheter att studera risker och åtgärder när vi kommer i 
kontakt med elektrisk ström och exponeras för strålning och gaser i samband med 
användning av teknisk utrustning i sjukvården. Vidare behandlas de lagar och 
bestämmelser för medicinteknisk utrustning som gäller för el-, gas-, och 
strålsäkerhet. Hur ska utrustning och eldistribution utformas så att gällande 
säkerhetskrav för patient och sjukhuspersonal uppfylls? Vidare kommer 
informationssäkerhet på systemnivå och patientnivå att studeras och vilka krav och 
åtgärder som bör tillgodoses för att gällande lagar och förordningar skall kunna 
uppfyllas.  
 
Kursen organiseras genom föreläsningar, gruppövningar samt laborationstillfällen, 
av personer som arbetar med medicintekniskt arbete vid Linköpings universitet och 
vid Universitetssjukhuset i Linköping samt ett antal nationella experter.  
 
Plats: 
Seminarierummet IMT1, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), plan 13, 
Universitetssjukhuset. 
Karta finns bifogad detta brev. 
 
Kurslitteratur och betalning: 
Huvuddelen av materialet finns att tillgå på kurshemsidan. Detta utgörs främst av 
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föreläsningar, laborationer, lagar och förordningar. Kompletterande material erhålls 
vid kursstart.  
 
Kursen är gratis för studenter inom EU/EES som ansökt via antagningen. För 
deltagare som är anmälda via Medicinteknisk förening kommer fakturering ske i 
efterhand. 
 
Tentamen: 
För att få kursen godkänd ska du enskilt efter avslutad kurs svara på ett antal frågor 
i form av en hemtentamen som kommer att bedömas av kursens examinator.  
 
Förfrågningar: 
Kursansvarig  
och examinator Linda Rosén 010-1030540             linda.rosen@regionostergotland.se 
Inst.administratör Erika Larsson  013-28 67 75            erika.larsson@liu.se 
 
Övriga telefonnummer: 
Linköpings universitet  013-281000 
Centrala Studerandeexpeditionen 013-282000 central.studexp@liu.se 
Universitetssjukhuset i Linköping 010-103 0000  
 
 
 
Varmt välkommen till Linköpings universitet och Institutionen för 
medicinsk teknik!  
 
 
Linda Rosén, 
Adjungerad lektor, Institutionen för medicinsk teknik 
 


