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 Bachelorgradsstudium 
 Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad (grunnutdanning), årsstudium 
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 Fellesgrad 
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 Type mastergradsstudium (kryss av) 
 Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 
 Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 
 Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 
 Mastergradsstudium 300 studiepoeng 
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 Videreutdanning 
 Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 
 Heltidsstudium 
 Deltidsstudium 
 Campus-/stedbasert studium 
 Samlingsbasert studium 
 Nettstudium 
 Nettstudium med samlinger 

Sammendrag 
Medisin og teknologi knyttes stadig tettere sammen gjennom en rivende utvikling hvor helsesektoren tar i 
bruk og er en aktiv pådriver og bidragsyter i utvikling av svært avansert teknisk utstyr for diagnose, 
behanding og evaluering av behandlingsresultat. Dette skaper et økende behov for høgt utdannet personale 
som kan betjene og optimalt utnytte det teknisk avanserte utstyret, ofte i tverrfaglige team, men også for 
å drive videre teknologisk utvikling lokalt eller i samarbeid utenfor egen enhet. Begrepet medisinsk 
teknologi kan sies å omfatte all teknologi som omfatter diagnose, monitorering eller behandling av 
sykdommer eller medisinske tilstander som kan relateres til menneskers helse, vil vi her benytte en langt 
smalere definisjon: Ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og terapi.  

Norge har et betydelig potensiale for nyskaping innen farmasi og utvikling av medisiner, og har i løpet av 
det siste tiåret tatt i bruk avbildningsteknikken positron-emisjon-tomografi (PET), en medisinsk bilde-
diagnostisk teknikk hvor man bruker radioaktive isotoper som avgir positronstråling. Produksjonen av de 
forskjellige radioaktive tracerne som benyttes i PET har korte halveringstider og må derfor produseres 
lokalt. PET aleine eller i kombinasjon med CT er velegnet for diagnostikk av flere sykdomsgrupper, men får 
stadig økt anvendelse innen teknikk og medisin. Helsemyndighetene har signalisert at de ønsker å etablere 
infrastruktur for partikkelterapi i Norge. Metoden er allerede i bruk, men pasientene sendes utenlands for 
å få denne behandlingsformen.1 Sivilingeniørkandidater innen medisinsk teknologi med spesialisering både 
i kjemi og fysikk vil ha kompetanse som er nødvendig for å arbeide innen dette feltet. Komplementært til 
utviklingen av nye bilde-diagostiske teknikker pågår det en rask utvikling innen avansert kjemisk analyse 
som benyttet sammen med moderne dataanalytiske metoder tilpasset høy grad av samvariasjon, kan gi et 
detaljert bilde av den molekylære sammensetningen i kroppsvæsker. Dette har gitt opphav til fagfeltet 
metabolomikk, som står fremfor klinisk debut. 

Det foreslås å opprette et 5-årig Integrert masterstudium i medisinsk teknologi (sivilingeniør), for å 
imøtekomme et økende behov for teknologer i helsesektor og industri, med spesialkompetanse innen kjemi 
og fysikk og som i dag ikke blir dekket gjennom eksisterende utdanningsløp. Ved opprettelse vil studiet tilby 
spesifikk kompetanse primært innen diagnostisk og terapeutisk strålingsteknologi, partikkelterapi, 
legemiddelsyntese og –analyse, samt metabolomikk. Navnet på studiet – Integrert masterstudium i 
medisinsk teknologi - tar høyde for at den spesifikke kompetansen som kandidatene tilegner seg, vil utvikles 
seg i takt med kompetansebehov og forskningmessig fokus hos miljøene som studiet er forankret i, samt 
samarbeidende instanser.  

                                                           
1 Kilde: statens strålevern http://www.nrpa.no/temaartikler/90890/protonbehandling 

http://www.nrpa.no/temaartikler/90890/protonbehandling


1. Generelt om studiet 
Innledning  

Helsesektoren har i de siste tiår blitt stadig mer avhengig av teknologi og teknologisk kompetanse. 
Avansert medisin-teknisk utstyr inngår i dag i alle sykehusavdelinger, og egne seksjoner har blitt 
opprettet nettopp på grunn av teknologiske nyvinninger. Med det økende fokuset på medisinsk 
teknologi er også behovet for kandidater med fordypning i naturvitenskaplige og teknologiske fag 
som retter seg mot anvendelser i helsesektoren, økende. 

Det finnes en rekke eksempler på at norske miljøer står bak viktig farmasøytisk nyskapning og 
produksjon.2 Målrettet radionuklideterapi, partikkelterapi og tilhørende medisinsk diagnostikk 
f.eks. PET, kommer til å spille en økende rolle i moderne kreftbehandling. Både det diagnostiske og 
terapeutiske feltet er i sterk vekst, og bør være et satsningsområde for Norge. Nyvinninger innen 
disse feltene vil kunne danne grunnlaget for nye bedrifter, teknologi og produksjon. Innovasjon i 
denne sammenheng omfatter blant annet detektorer, instrumentering, organisk syntese og 
legemiddelproduksjon, produksjonssystemer, kjemisk analyse, datasystemer og datahåndtering. 

Mange av de diagnostiske preparatene som benyttes innen PET, må grunnet kort halveringstid og 
derfor kort holdbarhet på de fremstilte legemidlene fremstilles vegg-i-vegg med pasientene. 
Produksjon av PET-legemidler er et interdisiplinært fagfelt som normalt involverer fysikere, 
kjemikere, farmasøyter og ingeniører. Bare sammen innehar de den kompetansen som kreves for 
å oppnå godkjenning til rutinemessig klinisk produksjon. I tillegg kommer produksjon og utvikling 
for pre-kliniske forsøk. Norge har vært sent ute med å innføre PET i helsesektoren, men antall PET-
sentre (dvs. med egen syklotron og legemiddelproduksjon) vil fordobles i Norge innen to år 
gjennom etableringene i Trondheim og Tromsø. Inntil da har det kun vært Bergen og Oslo som har 
hatt denne kapasiteten. Det er forventet at flere regionsykehus etter hvert vil ha egne 
produksjonssentre, og at de som allerede eksisterer vil måtte utvides for å møte det økende 
behovet. 

En styringsgruppe i regi av de fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny form 
for stråleterapibehandling til kreftpasienter i Norge, hvor det benyttes partikkelterapi. Denne 
behandlingen er forventet å være aktuell for 1 av 8 pasienter som idag får strålingsbehandling og 
er å foretrekke på grunn av høyere og mer presise doser dypere inn i vevet, med mindre 
langtidsskade som resultat. Styringsgruppen anbefaler3 etablering av to protonsenter i Norge, 
derav ett i Bergen ved Hauklandsbakken. Det er rimelig å forvente at dette vil skape behov for 
teknisk høyt skolert personale som har inngående kjennskap til grunnleggjende og teknologiske 
forhold ved partikkelstråling (proton og tyngre partikler), samt for utvikling og produksjon av 
legemidler som kan avgi kinetiske proton. Sivilingeniørkandidater innen medisinsk teknologi med 
spesialisering både i kjemi og fysikk vil ha kompetanse som er nødvendig for å arbeide innen dette 
feltet. 

Bruken av avansert instrumentering for medisinsk-kjemisk analyse er økende og nye teknikker blir 
stadig introdusert i sykehuslaboratoriene som støtte for diagnose. Med senere års inntreden av 
skreddersydd medisinsk behandling vil behovet for spesialistkunnskap innen analytisk 

                                                           
2 Nycomed Imaging (nå GE Healthcare) utviklet de ikke-ioniske røntgenkontrastmidlene Iohexol (OminipaqueTM) og 

Iodixanol (VisipaqueTM) og MRI kontrastmidlene Gadodiamid (OmniscanTM) og Mangafodipir (TeslascanTM). 
PhotoCure utviklet kontrastmiddelet HexvixTM/CysviewTM som er et kontrastmiddel for optisk avbildning for 
diagnose av blærekreft. I løpet av de senere årene har selskapet Algeta (nå Bayer Pharma) utviklet legemiddel Xofigo 
(223RaCl2) for bruk i kreftterapi. 

3 http://sykehusbygg.no/anbefaler-ny-stralebehandling-i-norge/ 
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instrumentering, metoder og utvikling av dette kreve en stadig større tilstedeværelse av teknologer 
med denne kompetansen ved sykehuslaboratoriene. Innovasjonsbedrifter innen utvikling av 
medisinsk teknologi eller legemidler vil også ha behov for kandidater med kompetansen som et 
sivilingeniørstudium i medisinsk teknologi vil gi. 

Studiets faglige profil og fagområde 

Studieprogrammet opprettes for å imøtekomme et økende behov for teknologer i helsesektor og 
industri, med spesialkompetanse innen kjemi og fysikk og som i dag ikke blir dekket gjennom 
eksisterende utdanningsløp.  

Studieprogrammet i medisinsk teknologi skal gi studentene bred kompetanse innen sentrale 
tema innen medisinsk teknologi. Programmet er bygd opp slik at kandidatene skal kunne løse 
aktuelle problemer innen sine spesialområder samt aktivt bidra med sin spesialistkunnskap inn i 
mer sammensatte problemstillinger. Innovasjon, nytenkning og entreprenørskap vektlegges. 
Kandidatene skal kjenne gjeldende regelverk som påvirker utvikling av teknologi innen 
medisinske  anvendelsesområder  og  kunne resonnere rundt relevante etiske problemstillinger.  

Sentralt i studiet står målet om utvikling av nye diagnostiske og terapeutiske verktøy, primært 
innen strålingsteknologi (PET, partikkel) og metabolomikk, herunder legemiddelsyntese og –
analyse. Kandidatene kan velge spesialisering innen én av to studieretninger, ”kjemi” og ”fysikk”:  

• Kjemispesialisering: (i) utvikling og produksjon av radiofarmaka og instrumentering og 
prosessutstyr for dette (senere betegnet ved ’legemiddelsyntese’), (ii) høyoppløst 
semikvantitativ eller kvantitativ kjemisk og multivariat analyse av kroppsvæsker eller 
kvalitetskontroll av legemidler (senere betegnet ved ’medisinsk-kjemisk analyse’)   

• Fysikkspesialisering vil være medisinsk fysikk for beregning og planlegging av stråle- og 
partikkelbehandling og teknologisk kunnskap rundt instrumentering til dette.  

Studium-spesifikke tema som inngår uavhengig av valgt spesialisering: 

• Etikk og teknologi 
• Sikkerhet og lovverk (strålevern, legemidler, kjemikalier). 
• Utfordringer i forbindelse med utvikling av tracere, kontrastmidler og legemidler 
• Modellering og simulering av biologiske-, fysiologiske- og biokjemiske prosesser 
• Måleteknikk, behandling og presentasjon av måledata 
• Translasjon – fra laboratoriebenk via pre-klinikk til klinikk 
• Utvikling og bruk av medisinske billed-diagnostiske metoder (lys, Röntgen, MRI, CT, PET og 

hybrid teknologi PET / CT, PET / MR, ultralyd) og tilhørende teknisk instrumentering.  
• Samfunnsoppdraget omfatter helse, innovasjon og økonomi. 
• Ledelse: beslutningsteori / prosesser, personalansvar, styring, strategi, kommunikasjon, 

arbeidsmiljø 
• Kvalitets- og styringssystemer: systematisk datainnsamling, registering av bildekvalitet i tid. 
• Statistikk og rekonstruksjon: multimodal/ multivariat bildeanalyse og rekonstruksjon 
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Fakultetets strategiplan 

MN-fakultetets strategiplan Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse4 vektlegger 
videreutvikling av utdanningsporteføljen med særlig fokus på tverrfaglige og teknologisk orienterte 
program. Fakultetet skal også styrke samarbeidet med næringslivet innen utdanning. I tillegg til de 
tre profilområdene marin, klima og energi, har fakultetet definert fire strategiske tematiske 
utviklingsområder som i planperioden skal utviklet gjennom sterkere tverrfaglig samarbeid internt 
og sammen med andre fakultet og eksterne partnere. Teknologi, herunder medisinsk teknologi, er 
at av de fire definerte utviklingsområdene. 

Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) er ett av tre 5-årige integrerte 
masterprogrammer/sivilingeniørprogrammer som søkes opprettet ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet med første opptak høstsemesteret 2017. Disse studieprogrammene 
er en del av fakultetets satsing mot et mer teknologiorientert fakultet. Fakultetet ønsker å møte 
samfunnets behov for utdanning på nye fagområder ved å bruke fagmiljøenes kompetanse i 
samarbeid med andre regionale aktører innen utdanning og næringsliv. Fakultetet ønsker også å 
fokusere på nye synergier mellom fag, og endringer i arbeidslivets kompetansebehov. UiB inngikk 
også i 2015 en samarbeidsavtale med Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole om 
sivilingeniørutdanning.5   

Forankring  
Studiet forankres ved Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). 

Studiet vil tilfredsstille de nasjonale kravene til sivilingeniørutdanning og inkluderer to emner som 
undervises ved Høgskolen i Bergen (HiB), i tillegg til nye (tre) og eksisterende emner ved UiB. Den 
5-årige utdanningen vil ha en felles studieplan de første 3 semestrene, før den gradvis over de 
neste 2 semestrene går mot spesialisering mot henholdsvis fysikk eller kjemi. Fra 6. semester følger 
kandidaten studieretning innen fysikk eller kjemi og velger en spesialisering inn mot 
masteroppgaven der både fagkompetansen ved UiB og samarbeidspartnere innen helsesektoren 
og industrien.  

 
 
 

  

                                                           
4 http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse 
5 http://pahoyden.no/2015/01/vestlandsk-siving-pa-plass  

 

http://pahoyden.no/2015/01/vestlandsk-siving-pa-plass
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Studiets oppbygning 
Tabell 1 (kjemi-spesialisering) og tabell 2 (fysikk-spesialisering) gir oppbygning med emneoversikt 
over studiet ”Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør).” Tabell 3 gir en oversikt 
over anbefalte valgemner. 
 
Tabell 1. Studiets oppbygning, emneoversikt (nye emner i rødt) for medisinsk teknologi med spesialisering i kjemi 

Kjemi spesialisering 
10.sem. – Vår MTEK399  (10 sp) MTEK399  (10 sp) MTEK399  (10 sp) 

9.sem. –  Høst MTEK399 (10 sp) MTEK399  (10 sp) LMS 
MKA 

Valgemner LMS (10 sp) 
Valgemner MKA (10 sp) 

8.sem. –  Vår MTEK399 (10 sp) MTEK 320 (10 sp) LMS 
MKA 

KJEM334 (10 sp) 
MTEK300 (10 sp) 

7.sem. – Høst KJEM230 (10 sp) PHYS225 (10 sp) LMS 
MKA 

KJEM231 (10 sp) 
KJEM333 (10 sp) 

6.sem. –  Vår KJEM250 (10 sp) KJEM140 (10 sp) KJEM260 (10 sp) 
5.sem. –  Høst KJEM225 (10 sp) KJEM131 (10 sp) ING101 (10 sp) 
4.sem. –  Vår MAT121 (10 sp) KJEM130 (10 sp) EXPHIL-MNSEM (10 sp) 
3.sem. –  Høst KJEM120 (10 sp) INF109 (10 sp) BER105 (10 sp) 
2.sem. –  Vår KJEM110 (10 sp) PHYS102 (10 sp) MAT102 (10 sp) 
1.sem. –  Høst PHYS101 (10 sp) MAT101 (10 sp) MTEK100 (10 sp) 

 

Tabell 2. Studiets oppbygning, emneoversikt (nye emner i rødt) for medisinsk teknologi med spesialisering i fysikk 

Fysikk spesialisering 
10.sem. – Vår MTEK399  (10 sp) MTEK399  (10 sp) MTEK399  (10 sp) 
9.sem. –  Høst MTEK399  (10 sp) MTEK399  (10 sp) Valgemner fysikk 
8.sem. –  Vår MTEK399  (10 sp) MTEK399  (10 sp) PHYS271 (10 sp) 
7.sem. – Høst PHYS116 (10 sp) PHYS225 (10 sp) PHYS213 (10 sp) 

6.sem. –  Vår PHYS212 (10 sp) PHYS231 (10 sp) PHYS291 (10 sp) 
5.sem. –  Høst KJEM225 (10 sp) PHYS119 (10 sp) ING101 (10 sp) 
4.sem. –  Vår MAT121 (10 sp) PHYS114 (10 sp) EXPHIL-MNSEM (10 sp) 

3.sem. –  Høst KJEM120 (10 sp) INF109 (10 sp) BER105 (10 sp) 
2.sem. –  Vår KJEM110 (10 sp) PHYS102 (10 sp) MAT102 (10 sp) 

1.sem. –  Høst PHYS101 (10 sp) MAT101 (10 sp) MTEK100 (10 sp) 
 
 
 

Tabell 3. Anbefalte valgemner for medisinsk teknologi. Alle emner er på 10 sp. 

Kjemi  
Legemiddelsyntese (LMS) 

 Kjemi  
Medisinsk-kjemisk analyse (MKA) 

 Fysikk 

PHYS227 Instrumentering og 
prosessregulering  

 PHYS227 Instrumentering og 
prosessregulering 

 PHYS222 Analoge kretser 

FARM236 Legemiddelkjem  FARM236 Legemiddelkjemi  PHYS223 Digitale kretser 
KJEM243 Organometallisk katalyse  MOL100 Introduksjon til molekylær-

biologi 
 PHYS206 Statistisk fysikk og 

termodynamikk 
KJEM336 Industriell organisk kjemi  KJEM351 NMR-spektroskop  PHYS232 Eksperimentelle metoder 

i kjerne og partikkelfysikk  
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2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 
Opptakskrav til studiet 6 

Opptak til studiet skjer gjennom Samordna opptak. Opptakskrav er generell studiekompetanse 
samt Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Opptakskode SIVING i Samordna 
opptak (eventuelt tilsvarende kvalifikasjoner eller andre opptaksgrunnlag som fremgår av 
opptakskoden). 

Tidspunkt for opptak til studiet og studiestart 

Studiet vil ha første opptak til og studiestart høstsemesteret 2017.  

2.1 Samsvar med aktuelle forskrifter og rammeplaner 
Krav til innhold i studiet 

I retningslinjene til UHR7 er kravene til en sivilingeniørutdanning at den skal gi basiskunnskaper i 
matematikk, statistikk, fysikk og informatikk og ofte kjemi, som både er fokusert på den teoretiske 
forståelsen og på anvendelser herunder utføring av beregninger.  Utdanningen skal også inneholde 
en solid basis i teknologi og spissede kvalifikasjoner innen teknologisk spesialområde, slik at 
studenten oppnår avansert kunnskap inkludert vitenskapelig teori og metode, gode ferdigheter og 
solid generell kompetanse innen den valgte tekniske spesialiseringen samt systemforståelse.  
Sivilingeniører skal også kunne arbeide selvstendig og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.  
Utdanningen gir en forståelse av teknologiske og etiske utfordringer og teknologiens innvirkning 
på mennesker og miljø både i negativ og positiv retning.  Utdanningen gir kunnskap, ferdigheter og 
kompetanse til å kommunisere med og lede andre mennesker samt forstå sammenheng og 
innvirkning på økonomiske forhold. Utdanningen inneholder også elementer som vil gjøre 
sivilingeniøren i stand til å arbeide i et internasjonalt miljø. 

Studiet er et 5-årig integrert masterprogram med undertittel sivilingeniør. Utdanningen er 
forskningsbasert og følger kravet om gode basiskunnskaper i matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, 
informatikk og teknologi, og trening i tverrfaglige emner som økonomi, ledelse, innovasjon med 
mer. Kravene til en sivilingeniørutdanning (se tabell 4) er oppfyllt. Læringsutbyttet er beskrevet på 
nivå 7 i henhold til NKR. 

Kravene til en sivilingeniørutdanning og emner i programmet for medisinsk teknologi er gitt i 
Tabell 4. 

 
  

                                                           
6  Det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse for følgende studier: Integrert masterstudium 

i teknologiske fag, 3-årig ingeniørutdanning og maritime fag : Unntak fra kravet om generell studie-
kompetanse gjelder for søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, 
nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før 
rammeplan fastsatt av departementet 1998/99. 

7  http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf     

http://www.uhr.no/documents/Hva_karakteriserer_en_sivilingeni_rutdanning___vedtatt.pdf
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Tabell 4. Krav til en sivilingeniørutdanning og emner i programmet for medisinsk teknologi 

 Hovedgruppe Undergruppe 
Minimum 
antall 
studiepoeng 

Fordeling i 
gruppen, antall 
studiepoeng 

Fordeling i studieprogrammet  
(emnekoder og studiepoeng) 

Realfaglig basis   45    
  Matematiske 

basisfag 
(matematikk og 
statistikk) 

 Minimum 25 sp 
i matematikk  

MAT101(10 sp), MAT102 (10 sp), MAT121 (10 sp),  

Minimum 5 sp i 
statistikk 

KJEM225 (10 sp) 

Naturfaglige 
basisfag (fysikk, 
kjemi) 

 
Minimum 10 sp 
i fysikk. Kjemi 
bør inngå 

PHYS101 (10 sp), PHYS102 (10 sp), KJEM110 (10 sp), 
KJEM120 (10 sp) 

Ikke-MNT-fag    15   EXPHIL (10 sp), ING101 (HiB, 10 sp),  
BER105 (HiB, 10 sp) 

Tekniske fag   150* Veiledende 
fordeling 

 

  Basisfag (IT, 
mekanikk etc.) 

 
20-30 INF109 (10 sp)  

Fag på tvers av 
retning 

 5-15 PHYS225 (10 sp), PHYS227 (10 sp) 

Kjemi spesialisering 

Ingeniørfag 
(studieretning) 

 
60-90 MTEK100 (10 sp), KJEM130 (10 sp), KJEM131 (10 sp), 

KJEM140 (10 sp), KJEM230 (10 sp), KJEM250 (10 sp), 
 
Ingeniørfag 
(hovedprofil) 

  
30-130 

 
KJEM260 (10 sp), MTEK320 (10 sp) 
LMS: KJEM231 (10 sp), KJEM334 (10 sp)*  
MKA: KJEM333 (10 sp), MTEK300 (10 sp)  

Fysikk spesialisering 

Ingeniørfag 
(studieretning) 

 
60-90 PHYS114 (10 sp), PHYS119 (10 sp), 

PHYS116 (10 sp), PHYS271 (10 sp) 
 
Ingeniørfag 
(hovedprofil) 

  
30-130 

 
PHYS212 (10 sp), PHYS213 (10 sp), PHYS231 (10 sp) 

Masteroppgave   30   MTEK399 (60 sp) 

 
Eksisterende sivilingeniørutdanning i Norge, som volummessig domineres av NTNU, har tilbudt 30 
studiepoeng masteroppgaver som studentene jobber med i sitt siste semester på utdanningen. De 
nasjonale retningslinjene åpner imidlertid også for bruk av 60 studiepoeng oppgaver, noe som er 
hovedregelen for masteroppgaver ved fakultetet i dag. Det nye studieprogrammet har 60 
studiepoeng masteroppgave. Et argument for dette er at det gir sivilingeniørutdanningene ved UiB 
et nasjonalt særpreg, også med hensyn til å gi kandidatene mer trening i å takle store selvstendige 
prosjekter.  Videre gir det mulighet til mer forskningsnære problemstillinger som krever mer 
modning og refleksjon. Dette er implementert i studiet ved at masteroppgaven fordeles over de 
tre siste semesterne: semester 8: 10 SP, semester 9: 20 SP og semest 10: 30 SP. 

Beskrivelse og begrunnelse for omfang av selvstendig arbeid 

Utdanningen avsluttes med en 60 sp masteroppgave, som utføres som et veiledet 
forskningsprosjekt. Fagmiljøene ønsker en 60 sp masteroppgave for å gi kandidatene omfattende 
og konkret erfaring med forskning og anvendelse av kunnskap og ferdigheter de har opparbeidet 
seg gjennom studiet. Det legges opp til at denne oppgaven starter i 8. semester med 10 
sp., deretter med 20 sp. i det 9. semester og 30 sp. i det 10. og avsluttende semester. 



 
9 

Enkeltemner gjennom studiet legger også opp til selvstendig arbeid gjennom oppgaver og 
laboratorie rapporter som totalt overstiger 10 sp. 

2.2 Rekruttering av studenter 

Etablering av sivilingeniørutdanninger er en betydelig omstilling av fakultetets studietilbud for å 
bidra til å møte samfunnets behov for omstilling av næringslivet på Vestlandet. Dette er en 
tverrfaglig satsing som skjer i tett samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) og Sjøkrigsskolen, og 
omleggingen er i tråd med fakultetets strategisk funderte teknologidreiing. Sivilingeniørstudiene 
vil synliggjøre vår kompetanse og aktivitet på teknologiområdet.  Planene medfører imidlertid også 
behov for å bygge opp ny kompetanse ved fakultetet. Fakultetet legger ned store ressurser i 
omstillingen, og vi utnytter også kompetanse og infrastruktur hos våre samarbeidspartnere. 

Opptaksrammen for hver av de nye studiene er 15 plasser. Plassene til de nye 
sivilingeniørprogrammene (45 til sammen) omdisponeres fra Bachelorprogram i geovitenskap (15 
plasser), Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi (10 plasser), Bachelorprogram i 
petroleum- og prosessteknologi (30 plasser) og Bachelorprogram i kjemi (5 plasser). 
Studieprogrammene har ulike finansieringskategorier (D og E) og ulik studielengde. 60 plasser i 
kategori E omgjøres til 54 plasser i kategori D. 

Grunnen til at programmet opprettes med 15 studieplasser er at disse omdisponeres fra andre 
bachelorprogram ved fakultetet og er en del av omstillingsprosessen av studietilbudet. Dersom 
fakultetet tildeles nye frie studieplasser vil fakultetet prioritere å tildele nye studieplasser til de tre 
integrerte masterprogrammene som opprettes høst 2017. Selv om programmet kun har 15 
studieplasser, benytter programmet i stor grad emner som inngår i flere andre studieprogram ved 
fakultetet, og studentenes læringsmiljø må sees i sammenheng med andre studieprogram (se 
kapittel om læringsmiljø under).  Reelt sett blir det ingen endring av størrelsen på læringsmiljøet, 
studieplassene reallokeres innenfor fakultetets portefølje. 

Rekruttering 

Erfaring fra beslektede fagretninger, dvs. master i kjemi og master i medisinsk fysikk, er at 
tilstrømming av kandidater har vært god. Det integrerte masterprogrammet er nyskapende 
innenfor sitt felt da det ikke finnes en tilrettelagt utdanning fra før innen dette fagfeltet. 
Sykehussektoren har tydelig signalisert behov for en yrkesgruppe som kan gå rett inn og håndtere 
drift/forskningsoppgaver ved teknologisk avanserte sykehusavdelinger.  Av den grunn er også 
denne sektoren åpen for å delta inn mot et praksisstudium i første semester av utdanningsløpet.  
Denne utdanningen blir direkte kvalifiserende inn mot yrkeslivet. Studiet tar mål av seg å svare på 
behovet for innovasjon som denne sektoren har. 

En rapport fra NIFU (2011)8 viser en klar tendens til at søkerne til høyere utdanning i Norge i stor 
grad søker seg til et lærested i nærheten av der de bor. Ett av få unntakene er NTNU som ifølge 
rapporten rekrutterer nasjonalt (på grunn av sivilingeniørstudiet). 70 prosent av søkermassen til 
NTNU er fra steder utenfor trøndelagsfylkene.  Det er grunn til å tro at dersom det tilbys 
sivilingeniørstudier ved Universitetet i Bergen vil flere fra lokalområder søke seg til dette, samt at 
det kan gi rekrutteringsgrunnlag nasjonalt. Tall fra opptaket 2016 gjennom Samordna opptak viser 
at Integrert master i havbruk og sjømat (sivilingeniør) hadde 193 søkere (53 på førsteprioritet) til 
20 plasser. 
                                                           
8  Gamle spillere – nye regler. Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning 

www.nifu.no/files/2012/11/NIFUrapport2010-43.pdf 
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På utdanningssiden har økt fokus på teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
gitt seg utslag både i økende teknologisk forankring i eksisterende disiplinprogrammer, og 
opprettelse av tverrfaglige programmer som nanoteknologi, petroleumsteknologi, datateknologi 
og energi. Disse programmene har hatt stor tilgang på kvalifiserte søkere. På samme måte opplever 
den treårige ingeniørutdanningen på Høgskolen i Bergen (HiB) meget gode søkertall. Det har vært 
et regionalt problem at ingeniørstudenter med bakgrunn fra HiB som ønsker en femårig 
sivilingeniørgrad må forlate regionen for å ta de to siste årene av sin utdannelse, og da ofte kan gå 
tapt for bedrifter på Vestlandet.  Dette studiet vil også kunne styrke tilgangen til kandidater for 
bedriftene på Vestlandet. 

Stabilt studium 

Tradisjonelt sett har de 5-årige integrerte studiene ved fakultetet (Fiskehelse, Aktuar og 
lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk) hatt mindre frafall enn ordinære 
bachelorprogram ved fakultetet.  Det er trolig at dette sammen med at studieprogrammet er 
knyttet tett til næring/helseforetak/bedrifter, og at det er innarbeidet perioder med praksis, vil 
hindre frafall fra programmet. 

2.3 Avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene 

Innsikt i, og erfaring fra, ulike aspekter i møte mellom medisinsk teknolog og pasientbehandling er 
sentralt for å gi studentene den nødvendige kunnskap og kompetanse som en kandidat med denne 
utdanningen skal ha. 
Kjemisk institutt og Institutt for fysiologi og teknologi har et godt etablert samarbeid med flere 
fagmiljøer ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Integrert master i medisinsk teknologi vil 
videreførende eksisterende samarbeid for å tilby relevant og variert praksis i studiet. 

Beskrivelse av hvordan det legges til rette for og gjennomføres praksis: 
• Praksiserfaring og møte med sykehussektoren gjennom grunnemnet MTEK100 
• Masteroppgave: Forskningspraksis internt eller eksternt avhengig av masterprosjektet 

 

2.4 Vedleggsliste for søknadens kapittel 2 

Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for 
oppretting  

Vedlegg nr.  

Oversikt over behandlingsorganer, samt 
tidspunkt for og innhold i vedtak  

Vedlegg 1 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 
Organisasjonskart over fakultetets 
styringsstruktur 

Vedlegg 2 

Forslag til praksisavtaler  Vedlegg 3 
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3. Plan for studiet 
3.1 Studiets navn. 

• Mastergradstudiets norske navn er: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi 
(sivilingeniør) 

• Det engelske navnet er: Master of Science in Medical Technology  
 
Navnet tar høyde for at den spesifikke kompetansen som kandidatene vil oppnå, vil utvikle seg i 
takt med kompetansebehov og forskningmessig fokus hos miljøene som studiet er forankret i, samt 
samarbeidende helseforetak. Ved opprettelse vil studiet tilby spesifikk kompetanse primært innen 
diagnostisk og terapeutisk strålingsteknologi, partikkelterapi, legemiddelsyntese og –analyse, samt 
metabolomikk. Både i kommunikasjon med potensielle søkere, med studenter og med et framtidig 
arbeidsmarked er det ønskelig å beholde et relativt enkelt namn som vil være stabilt over tid, 
framfor en mer presis beskrivelse.  

Navn på graden studiet fører fram til er:  
• Master i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
• Master of Science in Medical Technology 

3.2 Studiet beskrevet gjennom krav til læringsutbytte.  
Læringsutbytte 

Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 

Kandidaten 
• har betydelige basiskunnskaper i de matematisk-naturvitenskaplige emnene matematikk, 

fysikk, kjemi, statistikk og informatikk som danner grunnlaget for de teknologiske og 
avanserte emnene i begge spesialiseringene (kjemi og fysikk) i medisinsk teknologi.  

• har inngående kunnskap innen et eller flere av faglige områdene: modellering og 
simulering, signalopphav og teknologi, statistisk forsøksplanlegging, multivariabel 
dataanalyse, flow kjemi og teknologi, kjemisk analyse av biologiske prøver og 
legemiddel-substanser (APIs), kontrastmidler og tracere eller multimodal data 
prosessering. 

• har kunnskaper om de  utfordringer  og  muligheter  som  finnes mellom teknologi og 
etikk, datasikkerhet, økonomi og samfunn. 

Ferdigheter 

Kandidaten 
• kan bidra til å løse problemer og finne løsninger innen feltet medisinsk teknologi  
• kan bidra med faglig utviklingsarbeid på teknologi og metoder som benyttes innen 

fagområdet medisinsk teknologi 
• kan planlegge eksperimenter og gjøre kvantitative beregninger og analyser av innsamlede 

data 
• kan beskrive og benytte teknologi av vesentlig betydning for medisinsk teknologi og 

tilgrensede fagområder 
• kan kommunisere og samarbeide med andre yrkesgrupper  
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Generell kompetanse 

Kandidaten 
• kan analysere og identifisere problemstillinger innen medisinsk teknologi 
• kan benytte sine ferdigheter og kunnskaper på en innovativ måte i avanserte 

vitenskapelige studier, arbeidsprosesser og prosjekter 
• har kjennskap til vitenskapelige metoder som er nødvendige i støtte til vitenskapelige 

studier og analyser.  
• kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med både med 

fag-spesialister og i popularisert form 
• kan bidra til nytenkning og innovasjon i utvikling av ny muliggjørende teknologi (emerging 

technology) for medisinsk diagnose og terapi 

3.3 Studiets innhold og oppbygning i forhold til læringsutbyttebeskrivelsen  

Det er vedlagt emnebeskrivelser for både eksisterende og nye emner som i følge studieplanen (se 
Tabell 1 og 2) inngår i oppbygging av studiet. Studieplanen er lagt opp med 10 sp moduler (3 emner 
per semester frem til oppstart på masteroppgaven). De første tre semestrene er lik for alle 
studentene ved utdanningen. I 4. og 5. semester vil ett av tre emner bli valgt ut i fra hvilken 
fordypning studenten fokuserer mot sin masteroppgave: innen fysikk eller kjemi. Fra 6. semester 
følger de to fordypningene hver sin plan. Detaljert oversikt over obligatoriske emner og deres 
omfang fremgår av Tabell 1 og 2. Tabell 3 gir oversikt over anbefalte valgfrie emner og deres 
omfang. 

1. semester: 
Studentene skal møte sitt spesialiseringsområde allerede her gjennom emnet MTEK100 (medisinsk 
teknologi i praksis) som er et praksisemne hvor studentene møter medisinsk teknologi i praksis ved 
PET-senteret på Haukeland Universitetssykehus. Her blir studentene introdusert for flere felt de 
skal utvikle sine kunnskaper innenfor: teknologi, utfordringer i møtepunktet teknologi/etikk, 
kommunikasjon med andre profesjoner og sentrale utfordringer innen fagfeltet medisinsk 
teknologi. Møtet med disiplinen i arbeidsmiljøet vil tidlig bevisstgjøre studentene på profesjonen 
og kunne virke som motivator i det videre studiet. MAT101 introduserer studentene for 
kvantitative beregninger og analyse av data, mens PHYS101 gir en innføring i mekanikk og 
varmelære. 
2. semester: 
Gjennom KJEM110 og MAT102 blir studentene introdusert for grunnleggende kjemi og matematikk 
som gir solide basiskunnskaper innen disse hoved-disiplinene. PHYS102 introduserer 
elektrisitetslære, magnetisme, optikk og moderne fysikk. 
3. semester: 
BER105 er et emne fra HiB som gir innføring i anatomi og fysiologi, INF109 gir innføring i 
programmering, metoder og problemstillinger relatert til bruk av data i naturfagene. Emnet 
KJEM120 gir studentene grunnlaget i uorganisk kjemi.  
4. semester: 
MAT121 (Lineær algebra) forsterker kandidatenes ferdigheter til å gjøre kvantitative beregninger 
og analyser av innsamlede data, mens EXPHIL introduserer studentene for metodikk og filosofi 
relatert til vitenskapelig skriving og etikk. Det siste emnet dette semesteret blir bestemt ut i fra den 
videre retning hver student ønsker å ta innen medisinsk teknologi.  
Fordypning mot fysikk krever PHYS114 som forsterker studentenes læring inn mot måleteknikker, 
bruk av måleinstrumenter, datainnsamling og – håndtering.  



 
13 

Fordypning mot kjemi krever KJEM130 og organisk kjemi med presentasjon av stoffklasser, deres 
egenskaper, konstitusjon, egenskaper, fremstillingsmåter og reaksjoner. 
5. semester 
Her har alle studentene to emner felles. KJEM225 vektlegger multivariate beregninger for analyse 
av innsamlede data og forsterker studentenes bruk av relevante vitenskapelige metoder for 
forskning. ING101 introduserer studentene til teknologiledelse, økonomi og nyskaping, et emne 
som undervises i ingeniørutdanninger ved Høgskolen i Bergen. Her lærer studentene å organisere, 
lede og bidra til nyskaping innen virksomhet, i tillegg til grunnleggende kunnskaper innen 
bedriftsøkonomi.  
Studenter som går studieretning i fysikk tar PHYS119 hvor de får en bred innføring i moderne fysikk 
med utgangspunkt i kvantemekanikk. Studentene får introduksjon til kjernefysiske prosesser og 
reaksjoner, og materiens oppbygging; radioaktivitet er tema som står sentralt i medisinsk 
teknologi. Kjemiretningen krever KJEM131, et laboratoriekurs i organisk kjemi hvor studentene 
jobber hovedsakelig på lab med mange ulike oppgaver. Gjennom dette kurset forsterker 
kjennskapene til relevante metoder for forskning, og studentene må både jobbe selvstendig og 
samarbeide med medstudenter. 

Spesialisering 
Fra og med 6. semester har retningene kjemi og fysikk ulike kurs som bygger faglig rundt 
spesialiseringen de gjør i masteroppgaven. De presenteres hver for seg: 

Kjemi: Studentens spesialiseringsfelt i kjemi vil være knyttet til utvikling og produksjon av 
radiofarmaka og instrumentering og prosessutstyr for dette (senere betegnet ved 
’legemiddelsyntese’), (ii) høyoppløst semikvantitativ eller kvantitativ kjemisk og multivariat analyse 
av kroppsvæsker eller kvalitetskontroll av legemidler (senere betegnet ved ’medisinsk-kjemisk 
analyse’)    

6. semester: 
Studentene får introduksjon til kvantemekanikk gjennom emnet KJEM140 Molekylær fysikalsk 
kjemi som også introduserer spektroskopiske metoder. KJEM250 vektlegger analysekunnskapene 
hos studentene og styrker kunnskaper rundt teknologi av vesentlig betydning for fagfeltet. 
Gjennom KJEM260 får studentenes introduksjon til kontrastmidler og tracere som brukes i 
pasientbehandling/diagnostikk. Videre får de avansert kunnskap om radiokjemi og radioaktivitet, 
vesentlig for sentrale utfordringer og muligheter innen medisinsk teknologi. 

7. semester: 
KJEM230 er et emne innen organisk kjemi som vektlegger faglige analyse, metoder og avanserte 
teknikker, og vektlegger studentens generelle kompetanse med å gjennomføre vitenskapelige 
forsøk og analyser og beherske vitenskapelige metoder. PHYS225 Måleteknologi gir studentene 
kunnskaper innen instrumentering og målesystem, signal, modellering og tilhørende elektronikk. 
(Dette emnet er felles for begge spesialiseringene). Det tredje emnet er knyttet til tema for 
studentens masteroppgave; KJEM231 vektlegger organiske reaksjoner og mekanismer er 
obligatorisk for studenter som tar sin master innen legemiddelsyntese, mens studenter som skriver 
sin master innen medisinsk kjemisk analyse skal ta KJEM333 som vektlegger metoder og teknikker 
innen organisk massespektroskopi.  

8. semester: 
Her initierer studentene sitt arbeid med masteroppgaven arbeidsmessig tilsvarende 10 sp, i tillegg 
tar studentene to emner. Et nytt og sentralt fellesemne MTEK320 Flow-kjemi og teknologi 
vektlegger studentenes læringsutbytte innen organisk syntese, flow-kjemi, radiokjemi og 
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farmasøytisk kjemi. I tillegg åpner dette emnet mot utvikling av ny instrumentering for organisk 
prosess/syntese med integrerte analytiske metoder. Det andre emnet er knyttet til tema for 
studentens masteroppgave; KJEM334 Syntese og retrosyntese er fordypningsemne for studenter 
innen legemiddelsyntese, mens studenter i medisinsk kjemisk analyse skal vektlegge sine 
analytiske kunnskaper og ferdigheter i et nytt emne ”bioanalyse” som tar for seg metodikk i kjemisk 
analyse av biologisk materiale og legemidler. 

9. semester: 
Her ligger hovedfokus (tilsvarende 20 sp arbeidsbelastning) for studentene på arbeidet med 
masteroppgaven, i tillegg har de ett valgemne knyttet mot tema for sin oppgave, valgt i samarbeid 
med veileder (fremkommer i studieplanen). 

10. semester: 
I dette semesteret fullfører studentene sine masteroppgaver og avlegger avsluttende 
mastereksamen. 

Fysikk: Studentenes spesialiseringsfelt i fysikk vil være knyttet til medisinsk fysikk for beregning og 
planlegging av stråle- og partikkelbehandling og teknologisk kunnskap rundt instrumentering til 
dette, samt signaldeteksjon, dataprosessering og bildeanalyse. 

6. semester: 
Gjennom PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk lærer studentene om fysiske prinsipp som brukes 
innen pasientdiagnose, følge sykdomsprosess og evaluering av behandling. PHYS231 styrker 
studentenes kunnskaper innen radioaktivitet og stråling, med fokus på risiko, målemetoder, 
instrumentering og medisinske og tekniske bruksområder. PHYS291 styrker studentenes 
kompetanse og ferdigheter innen analyser og dataprosessering, og gir dem kunnskaper innen 
modellering. 

7. semester: 
Gjennom dette semesteret vektlegger kursporteføljen sine kunnskaper innen signaldeteksjon, 
dataprosessering og bildeanalyse. PHYS213 Medisinsk fysikk i stråleterapi gir studentene avansert 
og målrettet læringsutbytte innen behandlingsmetoder (strålebehandling av kreft) og ulike 
behandlingsteknikker i stråleterapi. PHYS225 Måleteknologi gir studentene kunnskaper innen 
instrumentering og målesystem, signal, modellering og tilhørende elektronikk. PHYS216 gir 
studentene innføring i digital signalbehandling og spesielle analyser. 

8. semester: 
Her initierer studentene sitt arbeid med masteroppgaven arbeidsmessig tilsvarende 10 sp, i tillegg 
tar studentene to emner: Gjennom PHYS271 får studentene en generell innføring i 
akustikk/ultralyd med vektlegging på fysiske prinsipp. Emnet gir grunnlag for avansert kunnskap 
innen spesialiseringen mot signaldeteksjon, dataprosessering og bildeanalyse. Studentene får 
vektlagt sine ferdigheter og kunnskaper innen instrumentering og prosessregulering gjennom lab-
kurset PHYS227. 

9. semester: 
Her ligger hovedfokus (tilsvarende 20 sp arbeidsbelastning) for studentene på arbeidet med 
masteroppgaven, i tillegg har de ett valgemne knyttet mot tema for sin oppgave, valgt i samarbeid 
med veileder (anbefalte emner i Tabell 3). 

10. semester: 
I dette semesteret fullfører studentene sine masteroppgaver og avlegger avsluttende 
mastereksamen. 
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3.4 Arbeids- og undervisningsformer i forhold til læringsutbyttebeskrivelsen  

Det overordnede læringsutbytte for kandidater i medisinsk teknologi er at de skal bli nøkkel-
personer innen fagfeltet og kunne møte teknologiske utfordringer med innovasjon og 
entreprenørskap innen helsesektoren og leverandørindustri til helseforetakene. Kandidatene vil bli 
en viktig brikke i helseteam som benytter teknologisk avanserte instrumenter og utstyr i diagnose 
og behandling. Kandidatene vil ha gode kunnskaper i kjemi, fysikk og matematikk, og være i stand 
til å gjøre kvantitative analyser av store datamengder i møte med utfordringer i diagnose og 
pasientbehandling. 

Et sivilingeniørstudium innen medisinsk teknologi gir kandidaten viktige generelle ferdigheter og 
kompetanse. Det vektlegges i egne emner i studieløpet både fag-, yrkes-, og forskningsetiske 
problemstillinger som gjør kandidaten rustet til å møte denne type problemstillinger i 
arbeidslivet. Studiet vektlegger innovasjon og entreprenørskap med siktemål å gi kandidaten 
bakgrunn og verktøy for nytenkning og utvikling på området. Et integrert masterstudium 
representerer også en trening i formidling, både skriftlig (gjennom laboratorie-rapporter og 
masteroppgaven) og muntlig (presentasjon av arbeidet på forskningsgruppemøter, 
seminarer og konferanser), som gjør kandidaten trygg på egne ferdigheter og som sikrer at fag 
terminologien læres og beherskes. Evnen til kommunikasjon, både innenfor det fagspesifikke, 
det allmennyttige, og i forhold til publikum med ulik f a g l i g  o g  kulturell bakgrunn er viktige 
ferdigheter for en kandidat fra feltet medisinsk teknologi. 

Undervisningsformen er variert mellom de mange emnene, hovedsak veksles det mellom 
forelesninger, seminarer, kollokviegrupper/regnegrupper og laboratoriekurs (og – arbeid). I noen 
emner er det kollokviebasert seminarundervisning der viderekomne studenter og stipendiater 
fungerer som kollokvieledere, mens på laboratoriekurs er undervisningsformen ledet av 
laboratorieansvarlig med stipendiater i en dialog med studentene. Laboratoriekursene er preget 
av aktiv læring, der studentene arbeider praktisk gjennom eksperimenter, tester og praktiske 
oppgaver hvor de får tilbakemelding underveis og veiledning av sine lærere. I seminarer og 
laboratoriekurs får studentene testet læringsutbyttet underveis gjennom både muntlig og skriftlig 
kommunikasjon. Studentene leverer inn skriftlig arbeid i seminarer og rapporter fra laboratorie-
kurs og -prosjekter, selve kursene og seminarene har en muntlig form. Laboratoriekursene vil også 
være viktige arenaer for å oppnå læringsmålene innen generell kompetanse gjennom samarbeid 
og presentasjoner av oppnådde resultater og læring. 

I masteroppgaven vil studenten fokusere på tema som primært skal bidra til å løse en definert 
problemstilling i medisinsk teknologi. Læringsutbyttet fra dette arbeidet blir dokumenter og 
presentert både muntlig og skriftlig underveis, og til slutt gjennom en skriftliggjort masteroppgave 
som skal forsvares ved en muntlig presentasjon og eksaminering. Gjennom masteroppgaven vil 
studenten få vist oppnådde læringsmål innen bruk av relevante metoder i sin forskning, hvor 
kvantitative beregninger og analyser av innsamlede data legges til grunn for konklusjoner i 
forskningsrapporten – masteroppgaven til studenten. Erfaringen gjennom arbeidet med 
masteroppgaven gir studenten generell kompetanse i å gjennomføre vitenskapelige studier og 
analyser, samt kommunisere faglige problemstillinger.  

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det de senere år blitt et tydeligere fokus på 
kvalitet i undervisning og utdanning. Dette skjer blant annet gjennom Senter for fremragende 
utdanning, bioCEED, som har bidratt til å sette et økt fokus på dette. De tilbyr også erfarne 
undervisere ved fakultetet mulighet til å være med på bioCEEDs Kollegiale Lærerkurs. Kurset har 
som mål at deltagerne skal utvikle egen undervisningspraksis og få økt kunnskap om, og fokus på, 
hva som fremmer læring hos studentene.  MN-fakultetet har også vedtatt å innføre en 
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meritteringsordning for undervisere som gir den pedagogiske kompetansegraden Excellent 
Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/Fund). Ved å innføre en slik ordning ønsker 
fakultetet å gi økt fokus til systematisk og målrettet arbeid for utdanningskvaliteten og en kollegial 
undervisningskultur på fakultetet. 

Se vedlegg 4 for oversikt over alle arbeids- og undervisningsformer. 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer  

Ulike vurderingsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene til hvert enkelt emne. Vurderings-
formene i eksisterende emner som inngår i graden er varierte og tilpasset det læringsutbyttet hvert 
emne skal gi. Programmet som helhet er satt sammen av emner som gir det beskrevne 
læringsutbyttet.  

Alle kurs gitt ved MN-fakultetet er under revisjon og skal ferdig stilles til 15. mai 2017. I dette 
arbeidet vil det være fokus på kvalitet i undervisning og utdanning som beskrevet i seksjon 3.4. Det 
er et rikt innhold av laboratoriebasert undervisning med blant annet rapportskriving som 
vurderingsgrunnlag i kjemi. For å oppnå de ønskede kommunikasjonsferdighetene blir det lagt opp 
til betydelige innslag av muntlige presentasjoner og skriftlige øvelser i mange emner. Praksisemnet 
gir i seg selv et viktig læringsmål, og her vil vurderingen basere seg på deltakelse, refleksjon og 
formidling av erfaringene til andre. 

Et kjerneelement i universitetsutdanning er å gi kandidatene forståelse for og ferdighet til å lese 
og bruke vitenskapelige arbeid og metoder. Det inngår i læringsmålet i dette programmet, og er et 
innslag som inngår i de fleste emner gjennom studiet. Det viktigste her er likevel masteroppgaven, 
som er et selvstendig forskningsarbeid utført i nært samarbeid med forskningsgrupper ved Kjemisk 
institutt og Institutt for fysikk og teknologi.  

Se vedlegg 5 for oversikt over alle vurderingsformer. 

3.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.  

Gjennom masteroppgaven (60 sp) skal kandidaten blant annet utvikle spesialisert innsikt i tema 
av vesentlig betydning innen medisin og helse. Masteroppgaver kan spesialiseres mot henholdsvis 
kjemi og fysikk og den valgfrie delen av kursporteføljen kan tilpasses tilsvarende. Relevante 
masteroppgaver innen kjemispesialisering vil være knyttet til utvikling og framstilling av nye PET-
tracere og instrumentering for bruk i dette arbeidet. Dette vil involvere organisk syntese, flow-
kjemi, radiokjemi, farmasøytisk analytisk kjemi, og bioanalyse etc.. Relevante masteroppgaver 
for fysikkspesialisering vil være knyttet til signaldeteksjon, data prosessering og bildeanalyse. 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven, samt emner og praksis i masterstudiet, vil kandidaten 
få dyp teoretisk innsikt i fagområdet og utvalge eksperimentelle metoder. Denne erfaringen og 
kunnskapen vil gjøre kandidaten i stand til i neste omgang å anvende kunnskapen på nye 
områder innenfor helsesektoren, legemiddel/farmasøytisk industrien, og andre leverandør 
industrier til helesforetakene. 
Typiske stillinger i offentlig og privat sektor omfatter: avdelings- og over-ingeniørstillinger innen 
sykehussektoren, medisinsk fysiker, radiokjemiker, analytisk kjemiker og utviklingsingeniør 
/forsker stillinger i privat sektor.  Typiske oppgaver for slike stillinger omfatter: 

• ansvar for drift av instrumentering / apparatur for medisinsk diagnostikk og terapi  
• drift av instrumenter i strålebehandling 
• fremstilling og kvalitetskontroll av radioaktive tracere (for PET undersøkelser) 
• produksjon, FoU og salg i leverandørindustrien for helsektoren 
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3.7 Studiet er forskningsbasert og være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.  

Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi har forskningsbasert undervisning. Emnene som 
undervises ved instituttene er utarbeidet og undervises av aktive forskere. Dette medfører at 
studenter får innføring i pågående forskningsprosjekter allerede på innføringsemner. Gjennom det 
brede emnetilbudet og emnesammensetningen som instituttene tilbyr studentene vil de gjennom 
studiet få en god innføring i pågående forskning. I mastergradsarbeidet vil studentene utføre 
veiledede studier fra fagområdene kjemi og fysikk knyttet til medisinsk-teknologiske utfordringer 
og problemstillinger.  

3.8 Studiet har ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, tilpasset studiets nivå, 
omfang og egenart 

Utveksling 

Det er tilrettelagt for utveksling gjennom utvekslingsavtaler9 ved Kjemisk institutt (KI) og Institutt 
for fysikk og teknologi (IFT) i 6. semester i utlandet med forhåndsgodkjente emner som erstatter 
obligatoriske emner i studiet. For studenter ved Integrert master i medisinsk teknologi vil 
avtaleuniversitetene i Heidelberg (fysikk), Manchester (kjemi) og Århus (kjemi) være spesielt 
aktuelle, men også andre universiteter som de to instituttene har avtale med, vil være aktuelle.  

Internasjonalisering 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt internasjonalt miljø, der blant annet 
halvparten av fast stab er internasjonale, og de ansatte har mange internasjonale 
samarbeidspartnere. Videre er innvekslingsstudenter og internasjonale gradsstudenter integrert i 
ordinære programmer på bachelor- og masternivå.  I løpet av studiet vil også alle 
bachelorstudenter ha emner som er undervist på engelsk, og alle masterprogram på fakultetet 
tilbys på engelsk.  

3.9 Studiet har lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 
og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

Studenter/studiet vil benytte UiBs lokaler, tjenester og ressurser. 
Infrastruktur: 

• Undervisningslokaler MN-fakultetet 
• Undervisningslaboratorier ved KI og IFT 
• Studentarealer MN-fakultetet 

Støttefunksjoner: 

• Studieadministrasjon ved KI og IFT (samt administratorsted for studiet) 
• Teknisk (undervisningstekniker og forskningsmiljøer) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9 http://www.uib.no/utvekslingsavtale 
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3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Oversikt undervisningsformer  Vedlegg 4 
Oversikt vurderingsformer Vedlegg 5 
Studieplan med følgende vedlegg: 

- Emnebeskrivelser, inkludert plan for emner i programmet 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

Vedlegg 6 

Bekreftelse på bruk av emner Vedlegg 7 
Støttebrev relevans for arbeidsliv Vedlegg 8 
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4. Fagmiljø tilknyttet studiet  
Studiet i medisinsk teknologi vil tilby spesialisering innen kjemi og fysikk. De mest sentrale 
bidragsyterne til spesialiseringene er listet opp under. De første studieårene består i stor grad av 
basalemner som undervises av personale utover de som nevnes i det følgende. Studieplanen 
inneholder 3 helt nye emner på tilsammen 30 sp. Dette definerer behov for fagpersonnel utover 
de som i dag inngår i fagmiljøet. MN-fakultetet vil prioritere ressurser som er tilstrekkelig til å dekke 
det ekstra undervisningsbehovet.  

4.1 Beskrivelse av fagmiljøet  
Kjemisk institutt: Legemiddelsyntese, radiokjemi og radiofarmasøytisk kjemi 

Forskergruppe for organisk syntese og legemiddelkjemi ved Kjemisk institutt vil være involvert i 
sivilingeniørstudiet både som undervisere på oppsatte emner og som veiledere på 
mastergradsoppgaver. Hele forskergruppen arbeider med prosjekter relatert til legemiddelsyntese 
av substanser som potensielt kan benyttes for terapautiske og diagnostiske anvendelser. 

• Professor Hans-René Bjørsvik 
Kjemisk  institutt, organisk kjemi, organisk syntese, legemiddel syntese, flow-kjemi og 
teknologi 

• Professor Bengt Erik Haug 
Kjemisk  institutt/senter for farmasi, Legemiddelkjemi,  legemiddel syntese, organisk kjemi 

• Professor Leiv K. Sydnes 
Kjemisk  institutt, Organisk kjemi, organisk syntese, legemiddel syntese 

• Førsteamanuensis II, sjefsradiokjemiker Tom Christian Holm Adamsen  
Kjemisk institutt, radiokjemi, radiofarmasøytisk kjemi 
Radiologisk avdeling, PET senteret, Haukeland  

Kjemisk institutt: Medisinsk analytisk kjemi 

Vitenskapelig personale som vil være involvert i undervisning i analytisk kjemi og relaterte fag og 
som også vil kunne fungere som veiledere for mastergrads oppgaver relatert til problemstillinger i 
kjemisk analyse, tilhører tre forskjellige faggrupper ved Kjemisk institutt; Kjemometri og analytisk 
kjemi, Naturstoffkjemi og farmakognosi, og NMR-spektroskopi.  

• Professor Olav M. Kvalheim 
Kjemisk  institutt (Kjemometri og analytisk kjemi), multivariate modellering, metabolomics, 
prosess analytisk kjemi, kjemometri 

• Professor Willy Nerdal 
Kjemisk  institutt (NMR spektroskopi), NMR spektroskopi 

• Professor Øyvind Moksnes Andersen 
Kjemisk  institutt (Naturstoffkjemi og farmakognosi), analytisk organisk kjemi, organisk 
massespektrometri, naturstoffkjemi, organisk kjemi, NMR spektroskopi 

• Professor Torgils Fossen 
Kjemisk  institutt (Naturstoffkjemi og farmakognosi) / Senter for farmasi,  analytisk organisk 
kjemi, organisk massespektrometri, naturstoffkjemi, organisk kjemi, NMR spektroskopi 

• Førsteamaneuensis Bjørn Grung 
Kjemisk institutt (Kjemometri og analytisk kjemi), multivariate modellering, kjemometri, 
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prosess analytisk kjemi 
• Førsteamanuensis Monika Jordheim 

Kjemisk institutt (Naturstoffkjemi og farmakognosi), analytisk organisk kjemi, organisk 
massespektrometri, naturstoffkjemi, organisk kjemi 

• Førsteamanuensis Svein Mjøs 
Kjemisk  institutt (Kjemometri og analytisk kjemi), analytisk organisk kjemi, organisk 
massespektrometri, naturstoffkjemi, organisk kjemi 

Institutt for fysikk og teknologi: Medisinsk fysikk og teknologi 

Medisinsk fysikk og teknologi er en tverrfaglig og interdisiplinær aktivitet ved Institutt for fysikk og 
teknologi (IFT). Grunnleggende fysikkunnskap er sentralt for å utnytte potensialet tilgjengelig i 
moderne medisinsk teknologi - et felt i enorm utvikling internasjonalt. I tillegg til utvikling av nytt 
medisinsk utstyr og ny teknologi bidrar fysikere også i utviklingen av nye fysiske, matematiske og 
statistiske modeller som kan bidra til ny innsikt og fremskritt i behandling (stråleterapi) og 
diagnostikk. 

Stråleterapi.  

Forskning innen stråleterapi er et fagfelt som har økende aktivitet ved IFT. Et senter for 
partikkelterapi, strålebehandling med proton eller tyngre ion, er under planlegging ved Haukeland 
universitetssykehus (HUS) i Bergen. I forbindelse med dette har vi ved IFT spesielt fokus på 
forskning på tema knyttet til partikkelterapi. Aktiviteter per i dag inkluderer dosemålinger relatert 
til biologisk effekt av stråling (mikrodosimetri) og måling av nøytrondose. Dose fra nøytron er en 
uønsket bi-effekt i stråleterapi. 

Andre prosjekt har som mål å bidra til utvikling av nye metoder for verifikasjon av stråledose til 
pasienter. Dette inkluderer studier av teknikker som prompt gamma deteksjon og proton CT. Både 
eksperimentelle målinger og modellerings- og simuleringsverktøy blir benyttet i prosjektene. 
Monte Carlo-simuleringer blir benyttet til å studere ulike aspekter ved behandlingen, men også til 
å studere strålelinjer, og behandlingsrom med tanke på mellom annet strålevern og produksjon av 
sekundærstråling i forbindelse med pasientbehandling. Prosjektene innen stråleterapi blir 
gjennomført i nært samarbeid med seksjon for medisinsk fysikk og PET-senteret ved HUS. 

Medisinsk billeddiagnostikk.  

Innen diagnostikk vil tema strekke seg fra utvikling av basal detektorteknologi til etablering og 
optimering av nye opptaksteknikker på det tilgjengelige avbildingsutstyret brukt klinisk. 
Dataanalyse og modellering vil naturlig være en del av oppgaver i dette feltet. Oppgavene vil være 
forankret i en eller flere av de aktive forskningsgruppene i feltet, for eksempel innen optisk 
avbildning, ultralydavbilding eller tomografisk avbildning (PET, MRI eller CT).   

• Professor Dieter Røhrich 
Institutt for fysikk og teknologi 

• Førsteamanuensis II (IFT) og Forskningskoordinator (HUS) Eli Renate Gruner 
Institutt for fysikk og teknologi / Radiologisk avdeling (HUS) 

• Forsker, Prosjektleder for mikrodosimetri i partikkelterapi Kristian Ytre-Hauge 
Institutt for fysikk og teknologi 

• Førsteamanuensis II (IFT) og Postdoktor (HUS) Sara Thörnqvist 
Institutt for fysikk og teknologi / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk - 
Haukeland universitetssykehus (HUS) 
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• Førsteamanuensis II (IFT) og sjefsingeniør/postdoktor (HUS) Liv Bolstad Hysing 
Institutt for fysikk og teknologi / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk - 
Haukeland universitetssykehus (HUS) 

 

 

4.2 Fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 
studiet.  

Samtlige fagpersoner listet i kap. 4.1 er involvert i ett eller flere bilaterale forskningssamarbeid av 
relevans for studiet. Det meste av aktiviteten skjer innenfor rammen av nasjonale eller 
internasjonale samarbeid. Presentasjonen begrenses derfor til større, formaliserte nettverk. 

Fagmiljøet ved Kjemisk institutt, representert ved Hans René Bjørsvik, utgjør én av åtte noder i et 
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Network (ITN) kalt PET3D, som er 
fokusert på opplæring av forskere i syntese av PET tracere for bruk i PET bildedanning. PET3D (PET 
Imaging in Drug Design and Development) har EU-fiansiering fram til mai 2020.10  

Også innen andre kategorier av legemiddelsyntese er faggruppen i syntetisk kjemi sterkt forankret 
i internasjonale samarbeid. Gruppen inngår bl. a. i BIOSNet, som omfatter medisinalkjemi og 
syntese med utgangspunkt i ulike klasser marine naturprodukt. Dette nettverket har også resultert 
i samarbeid med Lead Discovery Centre, Dortmund.  

Dieter Röhrich er leder for forskingsgruppen i subatomær fysikk ved IFT. Gruppen er sterkt 
engasjert i store forskningsnettverk knyttet til eksperimenter ved CERN. Kristian Ytre-Hauge inngår 
også i disse nettverkene, og har også tett samarbeid med Seksjon for medisinsk fysikk ved HUS, 
Helse-Bergen. Denne aktiviteten nyter godt av  betydelige midler fra Bergen Forskningsstiftelse, 
dedisert til forskning og kompetanseoppbygging innen partikkelterapi både ved UiB, Helse Bergen 
og HiB.11  

Faggruppen i kjemometri og analytisk kjemi, ledet av Olav M. Kvalheim, har bygget opp et nasjonalt 
nettverk innen metabolomikk som involverer forskere ved NTNU, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 
Helse Førde, og Norges idrettshøyskole.  

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved        
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de 
sentrale delene av studiet.  

Langt de fleste årsverkene knyttet til studiet vil utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved UiB. På 
emnenivå vil unntaket være BER105, ING101, KJEM260 samt opptil ytterligere 30 sp. Det betyr at 
ikke mer enn 60 av 300 sp (25%) vil bli undervist av personer uten hovedstilling ved UiB. Dette 
forholdet blir enda bedre når man regner inn administrative støttefunksjoner. 

Alle personer med ansvar for enkeltemner i studiet vil ha førstestillingskompetanse. 
Programansvarlig (leder for programstyret for studiet) vil også minst førstestillingskompetanse. 
Med utgangspunkt i personlisten gitt over, innehar 8 av 16 personer i fagmiljøet 
professorkompetanse. Dette forholdstallet endrer seg udramatisk om man tar utgangspunkt i det 
samlede fagmiljøet ved de to instituttene som er mest involvert i studiet. 
 
                                                           
10 https://www.abdn.ac.uk/pet3d/ 
11 http://bfstiftelse.no/blog/forskning-og-kompetansebygging-for-partikkelterapi/ 
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt 
X’ene med årstall).  

Enheter og program 

Registrerte 
studenter 

September 2016 

Opptatte 
studenter  

Høst 2016 

Kandidater  
Foreløpige 

tall vår 2016 
(tall fra vår 15 

i 
parentes)*** 

Vitenskapelige 
årsverk 

September 
2016**** 

Ved fakultetet totalt 3029* SO-opptak, møtt: 
835 

MA-opptak, 
møtt:298** 

Bachelor: 133 
(217)  

Master: 194 
(204) 

548 

Ved instituttet for det 
omsøkte studiet 

           212* 

 

SO-opptak: 72 

 

MA-opptak: 12 

 

Bachelor: 17 
(15) 

 

Master: 18 
(18) 

 

44,7 
 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 

*Antall studenter, september 16. ph.d.-kandidater ikke medregnet. 
**Tallet inkluderer ikke INTgrad-opptak 

*** Foreløpige tall, rapportering vår 16 er ikke fullført.  

****Antall vitenskapelige årsverk (inkl.: faste, midlertidige, bistillinger) 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 
første studieår 

Studenter 
totalt ved 
full drift 

Antall fulltidsstudenter 15 75 

Antall deltidsstudenter - - 

Antall nettstudenter - - 

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de ansatte 
oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 
1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori  
første studieår 

Samlet antall 
første 

studieår  

Samlet 
undervisnings-

prosent per 
stillingskategori 
første studieår 

Stillingskategori  
ved full drift 

Samlet antall 
 ved full drift   

Samlet 
undervisningspros

ent per 
stillingskategori 

ved full drift 

Professor 3 45% Professor 9 40% 
Førsteamanuensis 3 40% Førsteamanuensis 9 30% 
Post doc   Post doc   
Stipendiat   Stipendiat 2 5% 
Universitets/H.-skole- 
lektor 

  Universitets-/H.skole- 
lektor 

3 10% 

Prof-II/1.aman-II 1 15% Prof-II/1.aman-II 4 15% 
Kolonne 3 og 6 angir de respektive stillingskategorienes relative bidrag til den totale undervisningsinnsatsen 
eksklusiv veiledning under masterprosjektet, slik at hver av disse kolonnene summerer seg til 100%. Kolonne 
2 og 5 viser antall stillinger med betydelig undervisningsoppgaver inn mot studiet, i hhv studiets oppstartsår 
(kolonne 2) og når studiet er i full drift med 5 årskull (kolonne 5). Endringen fra kolonne 2 til 5 representerer 
derfor utvikling i antall lærere involvert i studiet (eks. Veiledning), og forventet utvikling i det sentrale 
fagmiljøet tilknyttet studiet. 
 

 
Instituttleder skal gi en samlet vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet 
 
Langt den største delen av studieplanen gjer bruk av eksisterande emne. Sett i lys av reduksjon i 
talet på studentar ved andre studieprogram som dei aktuelle fagmiljøa er involvert i, er det ikkje 
forventa vesentlege endringar i samla studenttal eller behov for rettleiiingskapasitet. Alle 
fagpersonar med hovudstilling ved MN-fakultetet er også involvert i disiplinære studieprogram. 
Fleire av dei sentrale fagpersonane på Kjemisk institutt er også involvert i farmasistudiet. Dette legg 
til rette for god kommunikasjon og vekselverknad mellom dei nærskylde studia i medisinsk 
teknologi og farmasi. 
Studieplanen legg opp til å opprette tre nye medisinsk-teknologisk emne, kvar på 10 studiepoeng. 
Dette medfører ei vesentleg auke i undervisningsomfang. Instituttet har fått lovnad om at MN-
fakultetet vil prioritere undervisningsressurs i samband med oppretting av det nye studiet, 
tilstrekkeleg til å gi ein tilfredsstillande ressurssituasjon for oppstart av studiet også sett i lys av 
variable forhald som sjukefråver og forskningsterminar. På sikt vil det vere viktig å få tildelt 
fullfinansierte studieplassar for å utvide kapasiteten og vidare utvikle det medisinsk-teknologiske 
fagmiljøet ved MN-fakultetet. 
 
Se også brev fra instituttleder, vedlegg 9. 
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Vedleggsoversikt 

 
Oversikt over behandlingsorganer, samt tidspunkt for 
og innhold i vedtak  

Vedlegg 1 

Mandat for relevante styrer, råd og utvalg  Vedlegg 1 

Organisasjonskart over fakultetets styringsstruktur Vedlegg 2 

Forslag til praksisavtaler  Vedlegg 3 

Oversikt undervisningsformer vurderingsformer Vedlegg 4 

Oversikt vurderingsformer Vedlegg 5 
Studieplan med følgende vedlegg: 

- Emnebeskrivelser, inkludert plan for emner i 
programmet 

Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

Vedlegg 6 
 

Bekreftelser på bruk av emner Vedlegg 7 

Støttebrev relevans for arbeidsliv Vedlegg 8 
Brev fra instituttleder Vedlegg 9 

 
 
  



Vedlegg 1 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Oversikt over behandlingsorganer 
Mandat for behandlingsorganene 
  

Organ 
Dato 
behandlet 

Fakultetsstyret 10.11.2016 
Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, ledet av dekanen.   

Mandat: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene     

    

Studiestyret 31.10.2016 
Studiestyret er fakultetets øverste utvalg for alle saker som angår studier og 
utdanning.   

Mandat: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mandat_studiestyre_2014.pdf      
    

Instituttrådet  29.09.2016 
Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan.   
Mandat: http://www.uib.no/kj/54366/instituttr%C3%A5det    
    

Programstyret 23.09.2016 

Programstyret har ansvar for instituttets bachelor- og masterprogram. Det har 
ansvar for å gi råd til styrer når beslutninger skal gjennomføres i saker som angår 
emnetilbudet og studieprogrammene.   
Mandat: http://www.uib.no/kj/56322/programstyret    

 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mandat_studiestyre_2014.pdf
http://www.uib.no/kj/54366/instituttr%C3%A5det
http://www.uib.no/kj/56322/programstyret




Avtale om praksis i medisinsk teknologi knyttet til emnet 

MTEK101 Medisinsk teknologi i praksis 
 

1. Parter 

 

Avtale om praksisopplæring i medisinsk teknologi mellom: 

1.1. Bedrift ……………………………..…. (heretter kalt bedriften) 

Kontaktperson ………………………………………………………….. 

 

1.2. Institutt …………  

Kontaktpersoner:  Fornavn Etternavn (e-postadresse) tlf. 55 58 xx xx 

         Fornavn Etternavn (e-postadresse) tlf. 55 58 xx xx 

 

1.3. Kandidat:  

 

2. Formål: 

Studenten skal få veiledning og praksis i det aktive arbeidsmiljøet hos bedriften innen aktuelle 

felt: 

(her blir temaer nærmere beskrevet gjennom opprettelse av emnet MTEK101) 

 

Lovverk: 

- Orientering av viktige lover og forskrifter som har betydning for den daglige driften 

 

3. Omfang og periode 

Definere her? Eller i emnebeskrivelsen? 

4. Plikter 

 
Kandidaten plikter å: 

- Overholde arbeidstid og inngåtte avtaler vedr. denne samt utføre avtalte oppgaver 

etter beste evne 



- På forhånd gjøre seg kjent med bedriften og arbeidsoppgaver knyttet til praksisen 

- Følge og overholde instruksjoner vedrørende sikkerhetsregler på bedriften  

- Overholde eventuell taushetsplikt knyttet til praksisen 

- Å skrive en arbeidslogg som skal leveres til bedriften og til Institutt ……… etter endt 

praksis 

- Kandidaten skal gi en muntlig presentasjon av sin praksisopplæring i et felles seminar 

ved Institutt for biologi i midten desember 20……(sett inn årstall)    

 

- Bedriften plikter å: 

- ta ansvar for kandidaten ved legge til rette for og involvere kandidaten i aktuelle 

arbeidsoppgaver knyttet til punkt 2 i avtalen 

- Opplyse om aktuelle sikkerhets- og arbeidsregler, samt avtale arbeidstids-

bestemmelser for praksisen 

- Opplyse om aktuelle sikkerhets- og arbeidsregler, samt avtale arbeidstids-

bestemmelser for praksisen  

- Gi nødvendig veiledning og tilbakemelding i forhold til de arbeidsoppgaver som skal 

gjennomføres 

- Signere og godkjenne arbeidsloggen som kandidaten utarbeider under 

praksisperioden 

 

5. Kompensasjon for praksisveildning 

 
 -  er dette aktuelt? I så fall definisjon av kompensasjon 

 

6. Forsikring  

Studenter har ingen forsikring gjennom studiestedet. Videre er studenter i praksis å anse 

som arbeidstakere i forhold til yrkesskadeforsikringsloven (LOV-1989-06-16-65). 

Praksisvirksomheten har derfor ansvar for at kandidaten har yrkesskadedekning mens 

praksisoppholdet varer. Nærmere informasjon om forsikring finnes her: 

http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf  

 

http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf


 

Dato: 

 

Signatur: 

 

 

For instituttet     For bedriften    Kandidat 

 



Emnekode Emnenavn Arbeids- og undervisningsformer

MAT101 Brukarkurs i 
matematikk I

Forelesning, seminar, gruppearbeid, 
orakel. 

INF109 Dataprogrammering 
for naturvitskap

Forelesninger og dataøvelser. Innføring i 
programmering med hovudvekt på 
praktiske øvingar. 

MTEK100 Introduksjon til 
medisinsk teknologi 

(Medisinsk teknologi i 
praksis)

 Forelesninger, seminarserie med 
foredrag, praksisemne med 
demonstrasjoner, bedriftsbesøk og 
ekskursjoner. 

PHYS101 Grunnkurs i mekanikk 
og varmelære

Forelesning, regneverksted, 
oppgavegjennomgang. 

KJEM110 Kjemi og energi Laboratoriekurs m/journal og 
innleveringsoppgåver. Laboratoriedelen  
illustrerer deler av det teoretiske 
pensumet og gir øving i eksperimentelt 
arbeid.

ING101 (HiB) Teknologiledelse, 
økonomi og nyskaping

Undervisning kombinert med 
gruppearbeid. Forskjellige IKT-verktøy vil 
bli presentert og anbefalt brukt. 
Erfaringslæring ved bruk av brettspill og 
simuleringsspill. Veiledning av 
semesteroppgave av mentor. 
Semesteroppgaven skal presenteres for 
studenter i faget. Besøke 
Nyskapingsparken og inkubatoren for å 
presentere / pitche egen forretningsidé 
og få innsikt i entreprenørs hverdag og 
støtteapparatet rundt. 

BER105 Anatomi og fysiologi studentaktive læringsformer som 
diskusjoner, selvstudium, simulering- og 
ferdighetstreninger, temadager, 
oppgaveskriving, seminarer, samt 
forelesninger. 

PHYS102 Grunnkurs i 
elektrisitetslære, 
optikk og moderne 
fysikk

Forelesning, regneverksted, 
oppgavegjennomgang. 

KJEM225 Planlegging av 
eksperiment og 
analyse av 
fleirvariable data

Forelesninger, dataøvelser og 
regneøvelser. 

Alle arbeidsformer på emner i studieprogrammet



MAT121 Lineær algebra Forelesning, kontakttime,gruppearbeid, 
orakel.

MAT102 Brukarkurs i 
matematikk II

Forelesning, gruppearbeid, orakel. 

KJEM130 Organisk kjemi Forelesning, kollokvier. 
EXPHIL-MNSEM Examen 

philosophicum - 
seminarmodell

Forelesning, seminar. 

KJEM131 Organisk syntese og 
analyse

Forelesning, laboratoriekurs.  

KJEM120 Grunnstoffenes kjemi Deltaking i minst 8 kollokvium. Skriftlege 
svar på utvalde kollokvieoppgåver (vil bli 
vurdert bestått/ikke bestått).Forelesning, 
kollokvium. 

KJEM260 Radiokjemi og 
radioaktivitet

Forelesninger. Undervisninga vil verta 
supplert med omvisingar og 
demonstrasjonar. 

KJEM250 Analytisk kjemi Forelesning, laboratoriekurs, 
gjennomgang av laboratorieøvelser

KJEM140 Molekylær fysikalsk 
kjemi

Forelesning, kollokvier.

KJEM230 Analytisk organisk 
kjemi

Forelesning, laboratoriekurs med journal. 

KJEM231 Vidaregåande organisk 
kjemi

Forelesning, oppgaveløsning, seminar. 
Oblig: Innlevering av minst fem 
oppgåvesett. Minst to av desse må vera 
innleverte før midtsemesterprøva. 

PHYS225 Måleteknologi Forelesning, regneøvelse
KJEM333 Organisk 

massespektrometri
Forelesning , labkurs med øvelser.

MTEK320 Flow-kjemi og 
teknologi

Lab-øvingar, demonstrasjonar, seminar. 

MTEK300 Bio- og 
legemiddelanalyse

Lab-øvingar, demonstrasjonar, seminar.

KJEM334 Syntese og 
retrosyntese

Forelesning, oppgaveløsning, seminar.

PHYS114 Grunnleggjande 
målevitskap og 
eksperimentalfysikk

Obligatorisk undervisningsaktivitet: 
Laboratorieøvelser.

PHYS119 Moderne fysikk II Forelesninger og regneøvelser
PHYS212 Fysikk i medisinsk 

diagnostikk
Forelesninger. Kurset inkluderer praktiske 
demonstrasjoner ved Haukeland 
Universitetssjukehus og Christian 
Michelsen Research.
Oblig: Prosjektoppgåve

PHYS231 Strålingsfysikk Forelesninger, kollkvium og regneøvelser
PHYS271 Akustikk Foreleseninger og kollkvium



PHYS116 Signal- og 
systemanalyse

Forelesninger og regneøvelser

PHYS213 Medisinsk fysikk i 
stråleterapi

4 førelesningar/veke, eventuelt er ei 
førelesning ersatta av ein øvningstime. 
Obligatoriske oppgåver. 
Omvisningar ved strålterapiseksjonen på 
Haukeland Universitetssjukehus

PHYS227 Laboratoriekurs i 
instrumentering og 
prosessregulering

Labkurs, forelesninger

PHYS291 Databehandling i 
fysikk

Forelesninger, øvelser.



Emnekode Emnenavn Vurderingsformer

MAT101 Brukarkurs i matematikk 
I

Skriftleg eksamen: 5 timar.

INF109 Dataprogrammering for 
naturvitskap

3 timar skriftleg eksamen. Dei obligatoriske 
arbeidskrava tel 50% av sluttkarakteren.

MTEK100 Introduksjon til 
medisinsk teknologi 

(Medisinsk teknologi i 
praksis)

Studenten skal skrive en rapport etter endt 
semester med refleksjoner

PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og 
varmelære

Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen, 
2 timer, kan gjelde inntil 20% av endeleg 
karakter.

KJEM110 Kjemi og energi Mappeevaluering basert på laboratoriekurs 
(bestått/ikkje bestått), obligatorisk 
innleveringsoppgåve (bestått/ikkje bestått), 
midtsemestervurdering (2t) (30%) og skriftleg 
slutteksamen (4t) (70%).

ING101 (HiB) Teknologiledelse, 
økonomi og nyskaping

Deleksamen, med en semesteroppgave og en 
skriftlig skoleeksamen.

BER105 Anatomi og fysiologi Skriftleg eksamen: 4 timar.
PHYS102 Grunnkurs i 

elektrisitetslære, optikk 
og moderne fysikk

Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen, 
2 timer, kan gjelde inntil 20% av endeleg 
karakter.

KJEM225 Planlegging av 
eksperiment og analyse 
av fleirvariable data

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

MAT121 Lineær algebra Skriftleg eksamen: 5 timar.
MAT102 Brukarkurs i matematikk 

II
Skriftleg eksamen: 5 timar.

KJEM130 Organisk kjemi Skriftleg eksamen (4 t).
EXPHIL-MNSEM Examen philosophicum - 

seminarmodell
Skriftleg seminaroppgåve.

KJEM131 Organisk syntese og 
analyse

Mappeevaluering basert på laboratoriejournal 
(60%), og skriftleg eksamen (3t) (40%).

KJEM120 Grunnstoffenes kjemi Skriftleg eksamen (4t).
KJEM260 Radiokjemi og 

radioaktivitet
Mappeevaluering: Avsluttande skriftlig 
eksamen (4 t) (60%), og prosjektoppgåve 
(40%).

KJEM250 Analytisk kjemi Skriftleg eksamen (4 t).
KJEM140 Molekylær fysikalsk 

kjemi
Godkjende obligatoriske oppgåver. Skriftleg 
eksamen (4t).

KJEM230 Analytisk organisk kjemi Skriftleg eksamen (4t)
KJEM231 Vidaregåande organisk 

kjemi
Midtsemesterprøve (10%), prosjektoppgåve 
(25%) og skriftleg avsluttande eksamen (4t) 
(65%).

Alle vurderingsformer på emner i studieprogrammet



PHYS225 Måleteknologi Midtvegseksamen og avsluttande muntleg 
eksamen. Midtvegseksamen er skriftleg.

KJEM333 Organisk 
massespektrometri

Skriftleg eksamen (4t).

MTEK320 Flow-kjemi og teknologi Munnleg eller skriftleg eksamen. 
MTEK300 Bio- og 

legemiddelanalyse
Munnleg eller skriftleg eksamen.

KJEM334 Syntese og retrosyntese Munnleg eksamen.
PHYS114 Grunnleggjande 

målevitskap og 
eksperimentalfysikk

Mappeevaluering av laboratoriejournalar og 
muntleg avsluttande eksamen

PHYS119 Moderne fysikk II Skriftlig eksamen, 4 timer.
PHYS212 Fysikk i medisinsk 

diagnostikk
Muntlig eksamen

PHYS231 Strålingsfysikk Muntlig eksamen
PHYS271 Akustikk Muntlig eksamen
PHYS116 Signal- og systemanalyse Muntlig eksamen (kan bli skriftlig avhengig av 

antall oppmeldte)
PHYS213 Medisinsk fysikk i 

stråleterapi
Munnleg eksamen

PHYS227 Laboratoriekurs i 
instrumentering og 
prosessregulering

Munnleg eksamen. Lab-oppgaver må vere 
godkjent.

PHYS291 Databehandling i fysikk Prosjektoppgåve
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

Studieplan for Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)   
 
  
 

Godkjenning: 
Studieplanen er godkjend av:  
 Universitetsstyret: ……………………………………(dd.mm.år)    
 Programstyret: ……………………………………(dd.mm.år)  
 Det mat. nat. fakultet:  .……………………………………(dd.mm.år) 
 
Studieplanen vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) 
 
 
 
Evaluering: 
Studieprogrammet vart sist evaluert:  …………………………………….(dd.mm.år) 
Neste planlagde evaluering:      …………………………………….(dd.mm.år)  

 
 
 
 
 
 
 
Masterprogram Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) ved MN-fakultetet  
 

Overskrift Standardsetningar og rettleiing 
  

Norsk 
 

English 
Namn på 
studieprogrammet 

- bokmål 
- nynorsk 

Name of the programme of  
study 

 

Integrert masterprogram i medisinsk 
teknologi (sivilingeniør) 
 
Integrert masterprogram i medisinsk 
teknologi (sivilingeniør) 
 

Integrated Master’s programme in Medical 
Technology 

Namn på studieretningar 
- bokmål 
- nynorsk 

Name of the specializations 
 

 
Studieretning: kjemi eller fysikk 
Studieretning: kjemi eller fysikk 

 
Specialization: in Chemistry or Physics 

Namn på grad 
Name of qualification 

Master  i medisinsk teknologi 
(sivilingeniør) 

Master of Science in Medical Technology 
 

Omfang og studiepoeng 
ECTS credits 

Integrert masterprogrammet i medisinsk 
teknologi (sivilingeniør) har eit omfang 
på 300 studiepoeng og er normert til 5 år. 

Five years of full-time study, where the normal 
workload for a full-time student is 60 credits for 
one academic year. 

Fulltid/deltid 
Full-time/part-time 

Fulltid Full-time 

Undervisningsspråk 
Language of instruction 

Norsk og engelsk Norwegian and English 
 

Studiestart - semester 
Semester 

Haust  
 

Autumn 
 

Mål og innhald 
Objectives and content 

Mål: 
Studiet har som mål å gje kandidaten ein 
teoretisk og praktisk kunnskap på høgt 
nivå innanfor medisinsk teknologi med 
tilstrekkeleg fordjuping i spesialiserings 
retningene kjemi eller fysikk. Basert på 
denne kunnskapen skal kandidaten vere i 
stand til å fullføre ei forskingsbasert 
masteroppgåve innanfor ei av 

Objectives: 
The master program aims to provide the candidate 
theoretical and practical knowledge at a high level 
in medical technology with adequate specialization 
in chemistry or physics. Based on this knowledge, 
the candidate should be able to complete a research-
based thesis within one of the research groups at the 
Department of Chemistry, Institute of Physics and 
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

forskingsgruppene ved kjemisk institutt, 
institutt for fysikk og teknologi eller ved 
laboratorier hos samarbeidspartnarar 
utanfor UiB.  

Kandidaten skal både kunne nyttiggjere 
seg av etablert kunnskap og ta del i ein 
innovativ og vidare utvikling av fagfeltet. 

Ein kandidat som gjennomfører 
masterprogrammet vil få erfaring i å 
leggje fram eigne resultat og teoriar både 
munnleg og skriftleg, og trening i å 
innhente og evaluere relevant vitskapleg 
litteratur. 

Innhald: 
Forskingsfelta som ein kan velje 
masteroppgåva innan, spenner over heile 
breidda av kjemi, frå teoretiske til 
laboratorieorienterte oppgåver. Instituttet 
har ein moderne instrumentpark som 
sikrar at det eksperimentelle arbeidet som 
vert utført, er av høg kvalitet). 
Emnekombinasjonane som er sett opp for 
dei enkelte forskingsretningane, gir 
kandidaten ei teoretisk og praktisk 
fordjuping i ulike tema som blir nytta i 
løpet av arbeidet med masteroppgåva. 

 

Technology, or at laboratories of collaborators 
outside UiB. 
The candidate should be able to make use of 
established knowledge and take part in an 
innovative development of the field. 
A candidate who conducts master's program will 
gain experience in presenting their results and 
theories both orally and in writing, as well as 
training in obtaining and evaluating relevant 
scientific literature. 
 
Contents: 
Research areas of the thesis work, includes selected 
fields of chemistry or physics within medical 
technology. The departments have a modern 
instrument park ensures that the experimental work 
being carried out, are of high quality. The subject 
combinations that are designated for individual 
research directions, give the candidate a theoretical 
and practical specialization in different areas that are 
used during the thesis. 

Læringsutbyte  
Required learning outcomes 
 
 

Kandidaten skal ved gjennomført 
program ha læringsutbyte definert i 
kunnskap, dugleik og generell 
kompetanse:   
 
Kunnskapar 
Kandidaten  
• Har betydelege basiskunnskapar i dei 

matematisk-naturvitskaplege emna 
matematikk, fysikk, kjemi, statistikk 
og informatikk som dannar 
grunnlaget for dei teknologiske og 
avanserte emna i begge 
spesialiseringane (kjemi og fysikk) i 
medisinsk teknologi. 

• Har inngåande kunnskapar innan eit 
eller fleire av dei faglege områda: 
modellering og simulering, 
signalopphav og teknologi, statistisk 
forsøksplanlegging, multivariabel 
dataanalyse, flow kjemi og 
teknologi, kjemisk analyse av 
biologiske prøver og legemiddel 
sambindingar (APIs), kontrastmidlar 
og tracere eller multimodal 
dataprosessering.  

• Har kunnskapar om dei utfordringar 
og muligheiter som fins mellom 
teknologi og etikk, datasikkerhet, 
økonomi og samfunn. 

 
Ferdigheter  

On completion of the programme, the candidate 
should have the following learning outcomes 
defined in terms of knowledge, skills and general 
competence: 
 
Knowledge 
The candidate  
•  Has extensive basic knowledge of 

mathematics, physics, chemistry, statistics and 
informatics forming the basis for the 
technological and advanced courses in both 
specializations (chemistry and physics) in 
Medical Technology.  

• Has advanced skills in one or several of their 
educational topics: modeling and simulation, 
origin of  signals and technology, medical 
physics, statistical experimental design, 
multivariate data analysis, flow-chemistry and 
technology, chemical analysis of biological 
samples and drug substances (APIs), contrast 
agents and tracers or multimodal data 
processing. 

• Possesses knowledge about the challenges and 
opportunities that exist between technology 
and ethics, security, economy and society. 

Skills 
The candidate  
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

Kandidaten 
• Kan bidra til å løyse problem og 

finne løysingar innan feltet 
medisinsk teknologi 

• Kan bidra med fagleg 
utviklingsarbeid på teknologi og 
metodar som vert nytta innan 
fagområdet medisinsk teknologi 

• Kan planlegge eksperiment og gjere 
kvantitative berekningar og analyser 
av innsamla data 

• Kan skildre og nytte teknologi som 
er viktig i medisinsk teknologi og 
tilgrensande fagområde 

• Kan kommunisere og samarbeide 
med andre yrkesgrupper 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
• Kan analysere og identifisere 

problemstillingar i medisinsk 
teknologi 

• Kan nytte sine ferdigheter og 
kunnskapar på ein nyskapande måte i 
avanserte vitskapelege studiar, 
arbeidsprosesser og prosjekt 

• Har kjennskap til vitskaplege 
metodar som er naudsynte i støtte til 
vitskapelege studium og analyser 

• Kan kommunisere faglege 
problemstillingar, analyser og 
konklusjonar med både 
fagspesialistar og i popularisert form 

• Kan bidra til nytenking og 
innovasjon i utviklinga av ny 
muliggjerande teknologi (emerging 
technology) for medisinsk diagnose 
og terapi 

• Can solve problems and find solutions within 
the field of medical technology 

• Can contribute with academic development of 
technologies and methods that are used win the  
art of medical technology 

• Can plan experiment and perform quantitative 
calculations and perform various data analyses 
of collected data 

• Can describe and utilize technology of 
significant importance for medical technology 
and related subjects 

• Can communicate and collaborate with other 
professions 

 
General competence 
The candidate  
• Is able to analyze and identify issues in 

medical technology 
• Can use their skills and knowledge in an 

innovative way in advanced scientific studies, 
work processes, and project  

• Possess scientific methods that are necessary 
for to conduct scientific studies and analyses 

• Is able to communicate professional issues, 
analysis and conclusions both with specialists 
and in a popularized form   

• Can contribute to innovation in the 
development of new emerging technology for 
medical diagnosis and therapy 

Opptakskrav  
Admission requirements 
 

Generell studiekompetanse samt 
Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og 
S2) og R2 og Fysikk 1. 
Opptakskode: SIVING  

Higher Education Entrance Qualification including 
specific requirements from upper secondary school 
(SIVING). 

Tilrådde forkunnskapar  
Recommended previous 
knowledge 

Gode forkunnskaper frå vidaregåande 
skule i matematikk, fysikk og kjemi er 
ein føremon. 

Good knowledge at high school level in 
mathematics, physics, and chemistry. 

Obligatoriske emne 
Compulsory units 
 

Studiet har to komponentar: emnedel (240 studiepoeng) og mastergradsoppgåve (60 
studiepoeng). Studiet har to studieretningar: kjemi og fysikk, der retningane har felles alle 
obligatoriske emne 1. – 3. semester, fire emne  i 4. og 5. semester og eitt i 7. semester. For begge 
studieretningar er desse emna obligatoriske: PHYS101, MAT101, MTEK100, KJEM110, 
PHYS102, MAT102, KJEM120, INF109, BER105, MAT121, EX.PHIL, KJEM225, ING101 og 
PHYS225.  
 
The master’s programme consists of two components: Coursework of 240 credits and an 
individual research project (master’s thesis) of 60 credits. The programme has two 
specializations: chemistry and physics. Courses in common for both specializations are: 
PHYS101, MAT101, MTEK100, KJEM110, PHYS102, MAT102, KJEM120, INF109, BER105, 
MAT121, EX.PHIL, KJEM225, ING101 and PHYS225.  
 
Innan studieretning kjemi er desse emna obligatoriske: KJEM130, KJEM131, KJEM250, 
KJEM140, KJEM206, KJEM230, MTEK320, KJEM231 eller KJEM333, KJEM334 eller 
MTEK300. I tillegg kjem 10 studiepoeng med tilrådde emne, som ein vel i samråd med rettleiar. 
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

 
These courses are compulsory for specialization in chemistry: KJEM130, KJEM131, KJEM250, 
KJEM140, KJEM206, KJEM230, MTEK320, KJEM231 or KJEM333, KJEM334 or MTEK300. 
In addition, there are 10 credits of recommended courses, chosen in agreement with the 
supervisor. 
 
Studieretning kjemi/specialization in chemistry: 

10. semester Masteroppgåve: 
MTEK399 

Masteroppgåve: 
MTEK399 

Masteroppgåve: 
MTEK399 

9. semester Masteroppgåve: 
MTEK399 

Masteroppgåve: 
MTEK399 

Tilrådd valemne 

8. semester Masteroppgåve: 
MTEK399 

MTEK320 KJEM334/ 
MTEK300 

7. semester KJEM230 PHYS225 KJEM231/ 
KJEM333 

6. semester KJEM250 KJEM140 KJEM260 
5. semester KJEM225 KJEM131 ING101* 
4. semester MAT121 KJEM130 EX.PHIL 
3. semester KJEM120 INF109 BER105* 
2. semester KJEM110 PHYS102 MAT102 
1. semester PHYS101 MAT101 MTEK100 

                          * Undervises ved Høgskulen i Bergen (HiB) 
 
Innan studieretning fysikk er desse emna obligatoriske: PHYS114, PHYS119, PHYS212, 
PHYS231, PHYS291, PHYS116, PHYS225, PHYS213, PHYS327 og PHYS271. I tillegg kjem 
10 studiepoeng med tilrådde emne, som ein vel i samråd med rettleiar. 
 
These courses are compulsory for specialization in physics: PHYS114, PHYS119, PHYS212, 
PHYS231, PHYS291, PHYS116, PHYS225, PHYS213, PHYS327 and PHYS271. In addition, 
there are 10 credits of recommended courses, chosen in agreement with the supervisor. 
 
 
Sudieretning fysikk/specialization in physics: 

10. semester Masteroppgåve: 
MTEK399 

Masteroppgåve: 
MTEK399 

Masteroppgåve: 
MTEK399 

9. semester Masteroppgåve: 
MTEK399 

Masteroppgåve: 
MTEK399 

Tillrådd valemne 

8. semester Masteroppgåve: 
MTEK399 

PHYS327 PHYS271 

7. semester PHYS116 PHYS225 PHYS213 

6. semester PHYS212 PHYS231 PHYS291 

5. semester KJEM225 PHYS119 ING101* 

4. semester MAT121 PHYS114 EX.PHIL 

3. semester KJEM120 INF109 BER105* 

2. semester KJEM110 PHYS102 MAT102 

1. semester PHYS101 MAT101 MTEK100 

                          * Undervises ved Høgskulen i Bergen (HiB) 
                       
Masteroppgåva: MTEK399 Masteroppgåve for integrert master i medisinsk teknologi er på 60 
studiepoeng. Masteroppgåva skal leveras innan ein fast frist i slutten av tiande semester, 1. juni. 
 
Master’s thesis: MTEK399 Master’s thesis in Integrated Masters programme in 
Medical/Medicinal Technology of 60 credits. The Master’s thesis must be submitted within a 
deadline at the end of the tenth semester, 1 June. 
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

 
 

Tilrådde valgemne  
Recommended electives 

10 studiepoeng i mastergraden er tilrådde 
emne og skal veljast i samrå med 
rettleiar.  
 
 

10 course credits in the Master's programme are 
chosen from a list of specific recommended courses 
and have to be chosen in agreement with the 
supervisor.  

Liste over tilrådde valemne  
Alle emnene er 10 sp 
 
Kjemi  
Legemiddelsyntese (LMS) 
PHYS227  
FARM236  
KJEM243  
KJEM336  
 
Medisinsk-kjemisk analyse (MKA) 
PHYS227  
FARM236  
MOL100  
KJEM351 
 
Fysikk 
PHYS222  
PHYS223  
PHYS206  
PHYS232  
 

List of specific recommended subjects 
All subjects are 10 ECTS ciurses 
 
Chemistry 
Drug synthesis (LMS)  
PHYS227  
FARM236  
KJEM243  
KJEM336  
 
Medicinal chemical analysis (MKA) 
PHYS227  
FARM236  
MOL100  
KJEM351 
 
Physics 
PHYS222  
PHYS223  
PHYS206  
PHYS232  
 

Rekkefølje for emne i 
studiet  
Sequential requirements, 
courses 

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under 
overskrifta «Obligatoriske emne». 
  
 
 

The recommended sequence of the courses in the 
programme can be found under the heading 
“Compulsory units”. 

Delstudium i utlandet  
Study period abroad 

Studieprogrammet har lagt til rette for at 
studentane kan ta delar av studiet ved 
lærestader i utlandet. 

The programme committee has made adaption for 
students who want to take parts of the study 
abroad. 

Undervisningsmetodar  
Teaching methods 

Masteroppgåva er et sjølvstendig 
vitskapleg arbeid, som vert gjennomført 
under rettleiing av fagleg rettleiar. 
 
Undervisningsforma for emna i 
masterstudiet skjer i hovudsak i form av 
førelesningar, laboratoriearbeid og 
seminar. Detaljar om emna finn du i 
emnebeskrivinga. 

The Master’s thesis is an independently scientific 
work, under supervision of an academic supervisor. 
 
A combination of teaching methods is used in the 
various courses, mainly lectures, hands-on 
laboratory and workshops. You may find more 
information in the course description. 

Vurderingsformer  
Assessment methods 

Studiet avsluttas med ein munnleg 
mastergradseksamen etter at 
masteroppgåva er levert inn, vurdert og 
blitt godkjent. 
 
Vurderinga på emna i masterstudiet skjer 
i hovudsak i form av skriftleg og 
munnleg eksamen. Vurderingsform for 
kvart emne som inngår i 
masterprogrammet er omtalt i 
emnebeskrivinga. 

Then final step in the programme is an oral 
examination. The examination is held when the 
master’s thesis is submitted, evaluated and 
approved. 
 
The most common assessment methods in the 
courses are written and oral examination. The 
assessment methods for each course are described 
in the course description. 

Karakterskala  
Grading scale 

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: 
«bestått/ikkje bestått» og 
bokstavkarakterar på skalaen A-F. 
 

At UiB the grades are given in one of two possible 
grading scales: passed/failed and A to F.  
 
The master’s thesis will be graded A to F. 
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

For masteroppgåva nyttas 
bokstavkarakter.  
 
Karakterskala for kvart emne som inngår 
i masterprogrammet er omtalt i 
emnebeskrivinga. 

 
The grading scale for each course is given in the 
course description. 
 

Vitnemål og 
vitnemålstillegg 
Diploma and Diploma 
Supplement 

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg 
(Diploma supplement) på engelsk vert 
utstedt når krava til graden er oppfylte. 

The Diploma, in Norwegian, and the Diploma 
Supplement, in English, will be issued when the 
degree is completed. 

Grunnlag for vidare 
studium  
Access to further studies 

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til 
forskarutdanninga (ph.d.-grad).   
 
For å vere kvalifisert for opptak til 
forskarutdanninga må 
gjennomsnittskarakterane på emna i 
spesialiseringa i bachelorgraden, emna i 
mastergraden samt masteroppgåva vere C 
eller betre. 
 
Ein må normalt vere tilsett i ei stilling 
som stipendiat for å få opptak. 
 
 
 

To be eligible for admission to the Doctoral 
education (PhD) the candidate must have 
completed a master’s degree.  
 
To qualify for the Doctoral education (PhD) at UiB 
the average grade for the master's thesis, the 
Master's degree and the bachelor's degree should be 
at least C.  
 
In order to get enrolled you have to be granted a 
fellowship for doctoral training. 
 

Relevans for arbeidsliv 
Employability 
 

Oversikt over ulike, moglege yrkesvegar. 
Helsesektoren og farmasøytisk industri 
har i aukande grad behov for teknologar 
med teknisk kompetanse i 
skjæringspunktet mellom teknisk utstyr, 
behandlingsmetodar, helsepersonell og 
medisinsk teknologi og utvikling. 
Kandidatar med integrert master i 
medisinsk teknologi (sivilingeniør) vil 
vere kvalifisert for jobb innan 
sjukehussektoren, farmasøytisk industri 
og annan teknologisk industri. 
 

Give examples of employability 
 

Evaluering  
Evaluation 

Masterprogrammet vert kontinuerlig 
evaluert i tråd med retningslinene for 
kvalitetssikring ved UiB. Emne- og 
programevalueringar finn ein på 
kvalitetsbasen.uib.no 

The programme will be evaluated according to the 
quality assurance system of the University of 
Bergen. 

Skikkavurdering og 
autorisasjon  
Suitability and authorization 

Ikkje relevant Not applicable 

Programansvarleg  
Programme committe 

Programstyret har ansvar for fagleg 
innhald og oppbygging av studiet og for 
kvaliteten på studieprogrammet. 
 

The programme committee is responsible for the 
academic content, the structure and the quality of 
the program 
 

Administrativt ansvarleg  
Administrative 
responsibility 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
ved Kjemisk institutt har det 
administrative ansvaret for 
studieprogrammet. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
by the Department of Chemistry holds the 
administrative responsibility for the programme. 

Kontaktinformasjon 
Contact information 

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på 
programmet dersom du har spørsmål: 
Unni.Buanes@uib.no  
Telefon: 55 58 34 45 
 

Please contact the academic adviser for the 
program if you have any questions:  
Unni.Buanes@uib.no  
Telefon: 55 58 34 45 
 

 

mailto:Unni.Buanes@uib.no
mailto:Unni.Buanes@uib.no
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Studieprogram: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
Studieretning: kjemi og fysikk 

Følgjande kategoriar er ikkje i bruk i malen for masterprogram på MN-fakultetet: 
 

SP_SPESIAL Spesialisering 
Specialisation 
 

SP_INNFORI Innføringsemne  
Introductory courses 

 



Vedlegg til søknad: Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
 

Planer som berører programmet fremover 

Planen for Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) (MTEK) slik den fremkommer 
i søknaden vil bli berørt av endringer i nær fremtid. Alle allerede eksisterende emner som inngår i 
planen vil i løpet av studieåret 2016/17 gjennomgå en revisjon som UiB sentralt har initiert så vidt. På 
grunn av denne omfattende revisjonen, vil eksisterende emner som inngår i porteføljen ved MTEK 
blir justert ved neste store studieplanendring, og dermed fremstå noe annerledes før studentene ved 
det nye programmet skal ta disse. I denne revisjonen vil det bli satt spesielt fokus på kvalitet i 
studieprogrammene, herunder vurderings-, undervisnings- og arbeidsformer.  Et konkret eksempel 
for MTEK-studiet, studieretning innen kjemi, er at KJEM334 vil bli endret fra 15 til 10 studiepoeng. 
Nye emner som opprettes vil bli evaluert og justert med tiden etter hvert som de kommer i bruk ved 
programmet, i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 

 



	

Nye	emner	i	medisinsk	teknologi	(MTEK	nnn)	
MTEK100	Medisinsk	teknologi	i	praksis	
MTEK300	Kjemisk	analyse	av	legemidler,	råvarer	og	legemidler	i	biologisk	materiale	
MTEK320	Flow	kjemi	og	teknologi	
MTEK399	Masteroppgåve	i	medisinsk	teknologi	

Emner	i	Matematikk	
MAT101	Brukarkurs	i	matematikk	
MAT102	Brukarkurs	i	matematikk	II	
MAT121	Lineær	algebra	

Emner	i	Informatikk,	Farmasi,	Biologi	
INF109	Dataprogrammering	for	naturvitenskap	
FARM236	Lækjemiddelkjemi	
MOL100	Innføring	i	molekylærbiologi	

Ikke	naturvitenskaplige	/	ikke	tekniske	emner	
ING101	Tenologiledelse,	økonomi	og	nyskapning	
EXPHIL-MNSEM	Examen	philosophicum	-	seminarmodell	

Fysikkemner	
PHYS101	Grunnkurs	i	mekanikk	og	varmelære	
PHYS102	Grunnkurs	i	elektrisitetslære,	optikk	og	moderne	fysikk	
PHYS112	Elektromagnetisme	og	optikk	
PHYS114	Grunnleggjande	målevitskap	og	eksperimentalfysikk	
PHYS116	Signal-	og	systemanalyse	
PHYS119	Moderne	fysikk	II	
PHYS206	Statistisk	fysikk	og	termofysikk	
PHYS212	Fysikk	i	medisinsk	diagnostikk	
PHYS213	Medisinsk	fysikk	i	stråleterapi	
PHYS222	Analog	integrert	kretsteknologi	
PHYS223	Digital	integrert	kretsteknologi	
PHYS225	Måleteknologi	
PHYS227	Laboratoriekurs	i	instrumentering	og	prosessregulering	
PHYS231	Strålingsfysikk	
PHYS232	Eksperimentelle	metoder	i	kjerne	–og	partikkelfysikk	
PHYS271	Akustikk	
PHYS291	Databehandling	i	fysikk	

Kjemiemner	
KJEM110	Kjemi	og	energi	
KJEM120	Grunnstoffenes	kjemi	
KJEM130	Organisk	kjemi	
KJEM131	Organisk	syntese	og	analyse	
KJEM140	Molekylær	fysikalsk	kjemi	
KJEM225	Planlegging	av	eksperiment	og	analyse	av	fleirvariable	data	
KJEM230	Analytisk	organisk	kjemi	
KJEM231	Videregående	organisk	kjemi	
KJEM243	Metallorganisk	katalyse	
KJEM250	Analytisk	kjemi	
KJEM260	Radiokjemi	og	radioaktivitet	
KJEM333	Organisk	massespektroskopi	
KJEM334	Syntese	og	retrosyntese	
KJEM336	Industriell	organisk	kjemi	
KJEM351	NMR-spektroskopi	
	



	

Emnekode	
Course	Code	
	

MTEK100	

Namn	på	emnet,	nynorsk	 Medisinsk	teknologi	i	praksis	
Namn	på	emnet,	bokmål	 Medisinsk	teknologi	i	praksis	
Course	Title,	English	 Medical	technology	in	practice	
Studiepoeng,	omfang	
	
ECTS	Credits	

10	

Studienivå	(studiesyklus)	
	
Level	of	Study	

Master	

Fulltid/deltid	
	
Full-time/Part-time	

Fulltid	
	
Full-time	

Undervisningsspråk	
	
Language	of	Instruction	

Norsk	
	
Norwegian	

	Undervisningssemester	
	
	Semester	of	Instruction	

Vår	
	
Spring	

Undervisningsstad	
	
	
	
Place	of	Instruction	
	
	

Bergen,	 evt.	 med	 ekskursjoner.	 Detaljert	 plan	 for	 obligatorisk	 ekskursjoner,	
bedriftsbesøk,	 hospiteringer	 og	 forelesninger	 vil	 bli	 annonsert	 i	 begynnelsen	 av	
undervisningssemesteret.	
	
Bergen,	 eventually	 with	 excursions.	 Detailed	 plan	 for	 mandatory	 excursions,	
company	visits,	secondments,	and	lectures	will	be	announced	in	the	beginning	of	the	
teaching	semester.	

	Mål	og	innhald	
	
	
	
	
	
Objectives	and	Content	

Innhald:		
Emnet	består	av	følgende	moduler:	

1. Introduksjon	til	moderne	medisinsk-tekniske	metoder	og	deres	anvendelser.	
2. Introduksjon	til	aktuelle	og	nyere	forskningsområder	i	medisinsk	teknologi	
3. Introduksjon	til	medisinsk	terminologi	og	teknologisk-etiske	

problemstillinger.	
Goal:	
The	 course	will	 introduce	 and	 give	 an	 overview	 of	 central	methods	 and	 areas	 of	
medical	technology	and	research.	Nomenclature	within	the	medical	field,	methods,	
problems	and	ethical	questions	will	be	enphasised	through	examples.	

	
Contents:	
The	course	consists	of	the	following	modules:	

1. Introduction	to	modern	biomedical	methods	and	its	applications.	
2. Introduction	to	current	biomedical	research	areas.	
3. Introduction	to	medical	terminology	and	ethical	implications	of	emerging	

technologies.	
	
Læringsutbyte	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Studenten	skal	ved	avslutta	emne	ha	følgjande	læringsutbyte	definert	i	
kunnskapar,	ferdigheiter	og	generell	kompetanse:			
Kunnskapar	 Ferdigheiter	 Generell	kompetanse	
Studenten		
• har	grunnleggende	
kunnskaper	om	
medisinsk	teknologi	i	
praksis			

• vet	fordelingen	av	

Studenten	
• kan	anvende	faglig	
kunnskap	på	
problemstillinger	og	
treffe	begrunnede	
valg.	

Studenten	
• har	oversikt	over		
sentrale	problem-
stillinger	i	medisinsk	
teknologi		

• forstår	den	faglige	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Learning	Outcomes	

arbeidsoppgaver	innen	
medisinsk	teknologi	
avdelinger	spesialisert	
innen	kjemi	og	fysikk	

• har	en	god	forståelse	
av	de	ulike	områdene	
innen	medisinsk	
teknologi	omfatter	
diagnostikk	og	
behandling	

• behersker	relevante	
faglige	teknikker	og	
uttrykksformer	

• kan	finne,	vurdere	og	
henvise	til	informasjon	
og	fagstoff	

koblingen	mellom	
sentrale	prinsipper	i	
medisinsk	teknologi		

• kan	formidle	teorier,	
problemstillinger	og	
løsninger	i	som	inngår	i	
medisnsk	teknologi	

• kan	resonere	rundt	
etiske	problem-
stillinger	knyttet	til	
medisinsk	teknologi	i	
praksis	

On	completion	of	the	course	the	student	should	have	the	following	learning	
outcomes	defined	in	terms	of	knowledge,	skills	and	general	competence:	
Knowledge	 Skills	 General	competence	
The	students	
• possess	basic	
knowledge	of	medical	
technology	in	
practice	

• know	the	distribution	
of	the	working	tasks	
in	medical	technology	
departments	
specialized	in	
chemistry	and	physics	

• comprehend	a	good	
understanding	of	the	
various	areas	within	
medical	technology	
include	diagnostics	
and	treatment	

The	students	
•	can	utilize	scientific	
knowledge	on	issues	in	
medicinal	technology	
and	make	reasoned	
choices.	
•	masters	relevant	
professional	techniques	
and	forms	of	
expression	
•	can	serach	for,	assess	
and	make	references	to	
information	and	subject	
matter	

	The	students	
• possess	an	overview	
of	central	issues	in	
medical	technology	

• understand	the	
relations	between	
key	principles	in	
medical	technology	

• convey	theories,	
issues	and	solutions	
that	are	part	of	
medical	technology	

• can	resonate	around	
the	ethical	problem	
positions	related	to	
medical	technology	in	
practice	

	

Krav	til	forkunnskapar	
	
Required	Previous	
Knowledge	

Ingen	
	
None	
	

Tilrådde	forkunnskapar										
	
Recommended	previous		
Knowledge		

Ingen	
	
None	

Studiepoengsreduksjon	
(tidlegare	Fagleg	overlap)	
	
Credit	Reduction	due		
to	Course	Overlap	 	

− 
 
 
−	

Krav	til	Studierett	
	
	
	
Access	to	the	Course	

For	oppstart	på	emnet	er	det	eit	krav	om	at	du	har	ein	studierett	knytt	til	
Integrert	masterprogram	i	medisinsk	teknologi	(sivilingeniør)	ved	Det	
matematisk-naturvitskaplege	fakultet.	
	
Access	to	the	course	requires	admission	to	the	Integrated	Master’s	Programme	
in	Medical	Technology	

Undervisningsformer	og		
omfang	av	organisert	
undervisning	
	

Undervisningen	vil	foregå	som	forelesninger,	kollokvier,	gruppeoppgaver	og	
laboratorieøvinger.	
	
	



	

Teaching	Methods	and	
Extent	of	Organized	Teaching	

The	teaching	will	be	provided	as	lectures,	seminars,	team	assigments	and	
laboratory	work.	

Obligatorisk	
undervisningsaktivitet	
	
Compulsory	Assignments	and	
Attendance	

Laboratoriøvinger	 og	 demonstrasjonsforsøk.	 	 De	 obligatoriske	 aktivitetene	 er	
gyldige	i	to	(2)	påfølgende	semestre	etter	godkjenningen.	
	
Laboratory	 exercises	 and	 laboratory	 demonstration.	 The	 compulsory	 activities	
are	valid	for	two	(2)	consecutive	semesters	after	the	approval.	

Vurderingsformer	
	
	
Forms	of	Assessment	

Godkjent	 deltagelse	 på	 alle	 obligatoriske	 samlinger	 og	 oppgaver.	 Studenten	 skal	
skrive	en	sluttrapport	med	refleksjoner	over	et	oppgitt	tema.		
	
Approved	participation	in	all	mandatory	meetings	and	assignments.	The	student	
shall	write	a	final	report	with	reflections	over	a	given	topic.	

Hjelpemiddel	til	eksamen	
	
Examination	Support	
Material	
	

Ingen	
	
None	

Karakterskala		
	
Grading	Scale	

Ved	sensur	vert	godkjent/ikkje	godkjent	nytta.		
	

Vurderingssemester	
		
	
Assessment	Semester	

Det	er	ordinær	eksamen	kvart	semester.	I	semesteret	utan	undervisning	er	eksamen	
tidleg	i	semesteret.	
	
Spring	semester	and	autumn	semester.		In	semester	without	teaching	is	examination	
early	in	the	semester.	

Litteraturliste	
	
	
Reading	List	

Litteraturlista	 vil	 vere	 klar	 innan	 1.	 Juni	 for	 haustsemesteret	 og	 1.	 januar	 for	
vårsemesteret.	
	
The	 reading	 list	will	 be	 available	within	 June	 1st	 for	 the	 autumn	 semester	 and	
January	1st	for	the	spring	semester.	

Emneevaluering	
	
	
Course	Evaluation	

Studentane	skal	evaluere	undervisninga	i	tråd	med	UiB	og	instituttet	sitt	
kvalitetssikringssystem.		
	
The	course	will	be	evaluated	by	the	students	in	accordance	with	the	quality	control	
system	at	UiB	and	the	department.	

Programansvarleg	
	
	
Programme	Committee	

Programstyret	 har	 ansvar	 for	 fagleg	 innhald	 og	 oppbygging	 av	 studiet	 og	 for	
kvaliteten	på	studieprogrammet	og	alle	emna	der.	
	
The	Programme	Committee	 is	 responsible	 for	 the	 content,	 structure	and	quality	of	
the	programme	and	courses.	

Emneansvarleg	
	
	
Course	Coordinator	

Emneansvarleg	og	administrativ	kontaktperson	finn	du	på	«Mitt	UiB»,	kontakt	
eventuelt	studiekonsulenten	på	instituttet.	
	
Contact	information	for	the	course	coordinator	is	avaialble	at	«Mitt	UiB»,	
alternatively	contact	the	student	advisor.	

Administrativt	ansvarleg	
	
	
Course	Administrator	

Det	matematisk-naturvitskapelege	fakultet		v/	Kjemisk	institutt		har	det	
administrative	ansvaret	for	emnet	og	studieprogrammet.	
	
The	Faculty	of	Mathematics	and	Natural	Sciences	and	Department	of	Chemistry	are	
administratively	responsible	for	the	course.	

Kontaktinformasjon	
	
Contact	Information	

Studierettleiar	kan	kontaktast	her:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Tlf	555	83445	
	
Contact	information	for	the	student	adviser:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Phone	555	83445	

	
	



	

Emnekode	
Course	Code	
	

MTEK300	

Namn	på	emnet,	nynorsk	 Kjemisk	analyse	av	legemidler,	råvarer	og	legemidler	i	biologisk	materiale	
Namn	på	emnet,	bokmål	 Kjemisk	analyse	av	legemidler,	råvarer	og	legemidler	i	biologisk	materiale	
Course	Title,	English	 Chemical	analysis	of	drug	substances,	raw	materials,	and	drug	substances	in	

biological	material	
Studiepoeng,	omfang	
	
ECTS	Credits	

10	

Studienivå	(studiesyklus)	
	
Level	of	Study	

Master	

Fulltid/deltid	
	
Full-time/Part-time	

Fulltid	
	
Full-time	

Undervisningsspråk	
	
Language	of	Instruction	

Norsk	
	
Norwegian	

	Undervisningssemester	
	
	Semester	of	Instruction	

Vår	
	
Spring	

Undervisningsstad	
	
Place	of	Instruction	

Bergen	

	Mål	og	innhald	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Objectives	and	Content	

Mål:	
Emnet	 har	 som	 mål	 å	 gje	 kandidaten	 teoretisk	 kunnskaper	 og	 praktiske	
ferdigheter	 	 på	 høgt	 nivå	 innenfor	 kjemisk	 analyse	 av	 legemiddelsubstanser	
(farmasøytisk	kjemikalier)	og	slike	forbindelser	i	biologiske	prøver.	
Kandidaten	 skal	 både	 kunne	 nyttegjøre	 seg	 av	 etablert	 kunnskap	 og	 ta	 del	 i	
utviklingen	 av	 fagfeltet	 analytisk	 kjemi	 i	 medisinsk	 teknologi,	 og	 trening	 i	 å	
innhente	og	evaluere	relevant	vitskapleg	litteratur.	
	
Innhald:		
Kunnskaper	 om	 og	 ferdigheter	 i	 bruk	 av	 de	 viktigste	 instrumentelle	metodene	
som	GC,	LC,	MS,	elektroforese,	og	atomspektroskopi	og	koblede	kromatografiske	
og	spektroskopiske	teknikker	(hyphenated	techniques)	til	bruk	i	å	løse	komplekse	
kjemiske	 analyseproblemer	 i	 kvantitativ	 og	 kvalitative	 analyser	 av	 råvarer	 til	
legemidler,	 mellomprodukter,	 aktive	 ingredienser	 (legemidler)	 og	 analyse	 av	
legemidler,	metabolitter	og	biomarkører	som	finnes	i	biologisk	materiale.	
Utvikling	av	kvantitative	analysemetoder	og	validering	av	disse.	Få	kjennskap	til		
relevant	 vitenskapelig	 litteratur	 innen	 legemiddelanalyse	 og	 kunnskaper	 om	
både	nasjonale	og	internasjonale	regelverk	relevant	for	analyse	av	farmasøytiske	
kjemikalier	(råvarer)	og	farmasøytisk	kvalitetskontroll.		
	
Objectives:	
The	subject	aims	to	give	the	student	theoretical	knowledge	and	practical	skills	at	
a	 high	 level	 in	 the	 chemical	 analysis	 of	 drug	 substances	 (pharmaceutical	
chemicals)	and	such	compounds	in	biological	samples.	
The	candidate	should	both	be	able	to	make	use	of	existing	knowledge	and	take	
part	 in	 further	 development	 of	 the	 field	 of	 analytical	 chemistry	 in	 medical	
technology,	and	training	in	obtaining	and	evaluating	relevant	scientific	literature.	
	
Contents:	
Knowledge	and	skills	 in	 the	use	of	 the	main	 instrumental	methods	GC,	 LC,	MS,	
electrophoresis,	 and	 atomic	 spectroscopy	 and	 coupled	 chromatographic	 and	



	

spectroscopic	 techniques	 (hyphenated	 techniques)	 to	 solv	 complex	 chemical	
analytical	problems	 in	quantitative	and	qualitative	analysis	of	 raw	materials	 for	
pharmaceuticals,	intermediates,	active	ingredients	(pharmaceuticals)	and	for	the	
analysis	of	drugs,	metabolites,	and	biomarkers	present	in	biological	samples.	
The	 development	 of	 quantitative	 analytical	 methods	 and	 method	 validation.	
Acheive	 knowledge	 of	 the	 relevant	 scientific	 literature	 in	 drug	 analysis	 and	
knowledge	of	both	national	and	international	regulations	relevant	to	the	analysis	
of	pharmaceutical	chemicals	(raw	materials)	and	pharmaceutical	quality	control.	
	

Læringsutbyte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Studenten	skal	ved	avslutta	emne	ha	følgjande	læringsutbyte	definert	i	
kunnskapar,	ferdigheiter	og	generell	kompetanse:			
Kunnskapar	 Ferdigheiter	 Generell	kompetanse	
Studenten		
• har	brede	kunnskaper	i	
sentrale	tema	i	kjemisk	
analyse	som	benyttes	i	
legemiddel	analyse	og	
analyse	av	biologisk	
materiale	

• kjenner	til	sentrale	
forsknings-	og	
utviklingsarbeid	i	
kjemisk	analyse	som	
benyttes	innen	
medisinsk	teknologi		

• har	god	forståelse	for	
sentrale	
problemstillinger	i	
kjemisk	analyse	

	
	

Studenten		
• kan	anvende	

kunnskap	på	
utfordringer	i	kjemisk	
analyse	av	legemidler,	
utgangsstoffer	og	
biologiske	prøver	som	
inneholder	
legemidler,	
metabolitter	og	
biomarkører	og	kunne	
redegjøre	for	de	valg	
som	gjøres.	

• behersker	relevante	
faglige	teknikker	og	
uttrykksformer,	og	ha	
god	kjennskap	til	
moderne	analyse	
instrumentering	og	
deres	koblede	
teknikker	

• kan	finne,	vurdere	og	
henvise	til	
informasjon	og	
fagstoff	og		
kommunisere	og	
samarbeid	med	
andre	yrkesgruppe	

	
	
	

Studenten	
• Kan	analysere	og	

identifisere	
problemstillinger	i	
kjemisk	analyse	av	
legemiddel	
substanser	og	slike	
substanser		i	
biologiske	prøver	

• Kan	nytte	sine	
ferdigheter	og	
kunnskapar	på	ein	
innovativ	måte	
innan	fagfeltet	

• Har	kjennskap	til	
vitskaplege	metodar	
og	instrumentering	
som	er	naudsynte	i	
kjemisk	analytisk	
arbeid	innan	
medisinsk	teknologi	

• Kan	kommunisere	
faglege	
problemstillingar,	
med	både	
fagspesialistar	og	i	
popularisert	form	

• Kan	bidra	til	
innovasjon	i	
utviklinga	av	ny	
medisinsk	teknologi	
for	diagnose	og	
terapi	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Learning	Outcomes	 On	completion	of	the	course		
the	student	should	have	the	following	learning	outcomes	defined	in	terms	of	
knowledge,	skills	and	general	competence:	
Knowledge	 Skills	 General	competence	
The	student	
• has	wide	knowledge	
of	key	topics	in	
chemical	analysis	
used	in	drug	analysis	
and	analysis	of	
biological	material	

• know	about	
important	research	
and	development	
areas	in	chemical	
analysis	used	in	
medical	technology	

• possess	a	good	
understanding	of	key	
issues	in	chemical	
analysis	

The	student	
• can	apply	knowledge	
on	challenges	in	
chemical	analysis	of	
drugs,	precursors	and	
biological	samples	
containing	drugs,	
metabolites	and	
biomarkers	and	be	
able	to	explain	the	
selected	solutions.	

• mastersing	relevant	
professional	
techniques	and	forms	
of	expression,	and	
have	good	knowledge	
about	modern	
analytical	
instrumentation	and	
their	hyphnated		
techniques	

• can	identify,	assess	
and	refer	to	
information	and	
technical	material	
and	communicate	
and	cooperation	with	
other	professionals	

The		
Students	
• Can	analyze	and	
identify	problems	in	
chemical	analysis	of	
drug	substances	and	
such	substances	in	
biological	samples	

• Can	use	their	skills	
and	knowledge	in	an	
innovative	way	in	the	
reserach	field	

• Have	knowledge	
about	of	scientific	
methods	and	
instrumentation	that	
are	necessary	in	
chemical	analytical	
work	in	the	field	of		
medical	technology	

• can	communicate	
professional	issues,	
with	professionals	
and	in	popularized	
form	

• can	contribute	to	
innovative		
development	of	new	
medical	technology	
for	diagnosis	and	
therapy	

	

Krav	til	forkunnskapar	
	
Required	Previous	
Knowledge	

KJEM230,	KJEM250,	KJEM333	

Tilrådde	forkunnskapar										
	
Recommended	previous		
Knowledge		

KJEM110,	KJEM120,	KJEM140,	KJEM130,	KJEM131	

Studiepoengsreduksjon	
(tidlegare	Fagleg	overlap)	
	
Credit	Reduction	due		
to	Course	Overlap	 	

− 
	
	
− 
	

Krav	til	Studierett	
	
	
Access	to	the	Course	

For	oppstart	på	emnet	er	det	krav	om	at	du	har	ein	studierett	knytt	til	Integrert	
masterprogram	i	medisinsk	teknologi	(sivilingeniør)	ved	Det	matematisk-
naturvitskaplege	fakultet.	

Undervisningsformer	og		
omfang	av	organisert	
undervisning	

Undervisningen	vil	foregå	som	forelesninger,	kollokvier	og	laboratorieøvinger.	
	
	



	

	
Teaching	Methods	and	
Extent	of	Organized	Teaching	

	
The	teaching	will	be	provided	as	lectures,	seminars	and	laboratory	work.	

Obligatorisk	
undervisningsaktivitet	
	
Compulsory	Assignments	and	
Attendance	

Laboratoriøvinger	og	demonstrasjonsforsøk.		De	obligatoriske	aktivitetene	er	
gyldige	i	to	(2)	påfølgende	semestre	etter	godkjenningen.	
	
Laboratory	exercises	and	laboratory	demonstration.	The	compulsory	activities	
are	valid	for	two	(2)	consecutive	semesters	after	the	approval.	

Vurderingsformer	
	
Forms	of	Assessment	

Munleg	eksamen	(50%)	og	vurdering	av	laboratorierapportar	(50%)	
	
Oral	examination	(50%)	and	assessment	of	laboratory	reports	(50%)	

Hjelpemiddel	til	eksamen	
	
Examination	Support	
Material	
	

Ingen	
	
None	

Karakterskala		
	
Grading	Scale	

Ved	sensur	vert	karakterskalaen	A-F	nytta.			
	
The	grading	scale	used	is	A	to	F.	Grade	A	is	the	highest	passing	grade	in	the	
grading	scale,	grade	F	is	a	fail.	

Vurderingssemester	
		
	
Assessment	Semester	

Det	er	ordinær	eksamen	kvart	semester.	I	semesteret	utan	undervisning	er	eksamen	
tidleg	i	semesteret.	
	
Spring	semester	and	autumn	semester.		In	semester	without	teaching	is	examination	
early	in	the	semester.	

Litteraturliste	
	
	
Reading	List	

Litteraturlista	vil	vere	klar	innan	01.06.	for	haustsemesteret	og		01.01.	for	
vårsemesteret.	
	
The	reading	list	will	be	available	within	June	1st	for	the	autumn	semester	and	
January	1st	for	the	spring	semester.	

Emneevaluering	
	
	
Course	Evaluation	

Studentane	skal	evaluere	undervisninga	i	tråd	med	UiB	og	instituttet	sitt	
kvalitetssikringssystem.		
	
The	course	will	be	evaluated	by	the	students	in	accordance	with	the	quality	control	
system	at	UiB	and	the	department.	

Programansvarleg	
	
	
Programme	Committee	

Programstyret	 har	 ansvar	 for	 fagleg	 innhald	 og	 oppbygging	 av	 studiet	 og	 for	
kvaliteten	på	studieprogrammet	og	alle	emna	der.	
	
The	Programme	Committee	 is	 responsible	 for	 the	 content,	 structure	and	quality	of	
the	programme	and	courses.	

Emneansvarleg	
	
	
Course	Coordinator	

Emneansvarleg	og	administrativ	kontaktperson	finn	du	på	«Mitt	UiB»,	kontakt	
eventuelt	studiekonsulenten	på	instituttet.	
	
Contact	information	for	the	course	coordinator	is	avaialble	at	«Mitt	UiB»,	
alternatively	contact	the	student	advisor.	

Administrativt	ansvarleg	
	
	
Course	Administrator	

Det	matematisk-naturvitskapelege	fakultet		v/	Kjemisk	institutt		har	det	
administrative	ansvaret	for	emnet	og	studieprogrammet.	
	
The	Faculty	of	Mathematics	and	Natural	Sciences	and	Department	of	Physics	and	
Technology	are		administratively	responsible	for	the	course.	

Kontaktinformasjon	
	
Contact	Information	

Studierettleiar	kan	kontaktast	her:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Tlf	555	83445	
	
Contact	information	for	the	student	adviser:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Phone	555	83445	

	
	 	



	

Emnekode	
Course	Code	
	

MTEK320	

Namn	på	emnet,	nynorsk	 Flow	kjemi	og	teknologi	
Namn	på	emnet,	bokmål	 Flow	kjemi	og	teknologi	
Course	Title,	English	 Flow	chemistry	and	technology	
Studiepoeng,	omfang	
	
ECTS	Credits	

10	

Studienivå	(studiesyklus)	
	
Level	of	Study	

Master	

Fulltid/deltid	
	
Full-time/Part-time	

Fulltid	
	
Full-time	

Undervisningsspråk	
	
Language	of	Instruction	

Norsk	
	
Norwegian	

	Undervisningssemester	
	
	Semester	of	Instruction	

Vår	
	
Spring	

Undervisningsstad	
	
Place	of	Instruction	

Bergen	

	Mål	og	innhald	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Objectives	and	Content	

Mål:	
Emnet	 har	 som	 mål	 å	 gi	 kandidaten	 teoretiske	 kunnskaper	 og	 praktiske	
ferdigheter		på	høgt	nivå	innenfor	flow-kjemi	og	teknologi.		
Kandidaten	 skal	 kunne	 nyttegjøre	 seg	 av	 etablert	 kunnskap	 og	 ta	 del	 i	 en	
innovativ	videreutvikling	av	fagfeltet	flow-kjemi	og	teknologi.	Videre	skal	emnet	
gi	studenten	trening	i	å	innhente	og	evaluere	relevant	vitskapleg	litteratur.	
	
Innhold:		
Grunnleggende	 teoretiske	 kunnskaper	 om	 konstruksjon	 og	 framstilling	 av	
mikroreaktorer	og	deres	egenskaper,	in-situ	reaksjonsovervåkning	og	fordeler	og	
begrensninger	med	flow	reaktor	systemer.	
Dyptgående	 kunnskaper	 om	 og	 generelle	 ferdigheter	 i	 bruk	 av	 flow-reaktorer,	
mikro-miksere,	 	 pumper	 og	 andre	 enheter	 som	 inngår	 i	 flow-reaktorsystemer.		
Videre	 vil	 eksperimentell	 erfaring	 erverves	 gjennom	 laboratorieøvinger	 og	
demonstrasjoner	 hvor	 flow-reaktorsystemer	 benyttes	 til	 syntese	 av	 et	 utvalg	
organiske	 målmolekyler,	 som	 for	 eksempel	 mellomprodukter	 til	 legemidler,	
aktive	 ingredienser	 (legemidler)	 og	 analyse	 av	 legemidler,	 metabolitter	 og	
biomarkører	som	finnes	i	biologisk	materiale.	
	
Objectives:	
The	course	aims	to	give	the	candidate	theoretical	knowledge	and	practical	skills	
at	a	high	level	within	flow	chemistry	and	technology.	
The	candidate	should	be	able	to	utilize	the	established	knowledge	and	take	part	
in	 an	 innovative	 and	 further	 development	 of	 the	 field	 of	 flow	 chemistry	 and	
technology.	 The	 course	 also	 provides	 the	 students	 training	 in	 seraching	 and	
evaluating	relevant	scientific	literature.	
Contents:	
Basic	 theoretical	 knowledge	 of	 how	 to	 design	 and	manufacture	micro-reactors	
and	 their	 characteristics,	 in-situ	 reaction	 monitoring,	 and	 the	 limitations	 and	
advantages	of	flow	reactor	systems.	
Advanced	knowledge	and	general	skills	in	the	use	of	flow	reactors,	micro	mixers,	
pumps	and	other	devices	included	in	the	flow	reactor	systems.	Furthermore,	



	

experimental	experience	acquired	through	assigments	and	demonstrations	
where	flow	reactor	systems	are	used	for	the	synthesis	of	a	variety	organic	target	
molecules,	such	as	intermediates	for	pharmaceuticals,	active	ingredients	(drugs)	
and	the	analysis	of	pharmaceuticals,	metabolites	and	biomarkers	contained	in	
the	biological	material.	

Læringsutbyte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Learning	Outcomes	

Studenten	skal	ved	avslutta	emne	ha	følgjande	læringsutbyte	definert	i	
kunnskapar,	ferdigheiter	og	generell	kompetanse:			
Kunnskapar	 Ferdigheiter	 Generell	kompetanse	
Studenten		
• har	inngående		

kunnskaper	om	flow-	
kjemi	og	teknologien	
som	benyttes	til	
dette		

• har	kunnskapar	om	
instrumentering	som	
benyttes	i	fagfeltet,	
og	kjenner	til	
begrensinger,	
utfordringer	og	
fordeler	ved	flow-	
kjemi	og	teknologi	

• har	kunnskapar	om	
hvordan	flow-kjemi	
prosesser	kan	
utvikles	og	benyttes	
for	fremstilling	av	
farmasøytiske	
kjemikalier		

	

Studenten		
• kan	bidra	med	faglig	
utviklings-arbeid	og	
nyttegjøre	seg	av	
teknologi	og	metoder	
som	vert	nytta	innan	
flow-kjemi	for	
framstilling	av	
mellomprodukter	og	
aktives	susbtanser	
for	bruk	i	legemidler	

• kan	planlegge	
eksperimenter	og	
gjennomføre	slike	
eksperimenter	i	
laboratoriet	

• kan	beskrive	og	
benytte	flow	reaktor	
teknologi	av	vesentlig	
betydning	for	
legemiddelsyntese	og	
andre	finkjemi-
anvendelser	

• kan	kommunisere	og	
samarbeid	med	
andre	yrkes-grupper	

	
	

Studenten	
• Kan	analysere	og	

identifisere	
problemstillingar	
innan	analytisk	kjemi	
knytt	til	analyse	av	
legemidelsubstanser	
og	slike	substanser	i	
biologiske	prøver	

• Kan	benytte	sine	
ferdigheter	og	
kunnskaper	på	ein	
innovativ	måte	innan	
fagfeltet	

• Har	kjennskap	til	
vitskaplege	metodar	
og	instrumentering	
som	er	nødvendige	i	
kjemisk	analytisk	
arbeid	innan	
medisinsk	teknologi	

• Kan	kommunisere	
faglege	
problemstillingar,	
med	både	
fagspesialistar	og	i	
popularisert	form	

• Kan	bidra	til	innovativ	
utvikling	av	ny	
teknologi	for	flow-
kjemi	anvendelser	

	
On	completion	of	the	course		
the	student	should	have	the	following	learning	outcomes	defined	in	terms	of	
knowledge,	skills	and	general	competence:	
Knowledge	 Skills	 General	competence	
The	student		
• possess	a	broad	
knowledge	about	
flow-chemistry	and		
the	technology		

• has	knowledge	about	
instrumentation	used	
in	the	field,	
understand	the	
limitatations	and	
advantages	of	the	

The	student	
• can	perform	
professional	
development	and	use	
technologies	and	
methods	in	flow-
chemistry	for	the	
production	of		
intermediates	and	
active	susbtanser	for	
application	as	drug	

	Students	
• can	analyze	and	
identify	issues	in	
flow-chemistry	
associated	with	the	
synthesis	of	drugs	
substances,	
intermediates	and	
other	fine	chemicals	

• can	use	their	skills	
and	knowledge	in	an		



	

flow-chemistry	and	
technology	

• possess	knowledge	
about	how	flow	
chemistry	processes	
can	be	developed	
and	used	for	the	
production	of	
pharmaceutical	
chemicals	

	

substances	
• design	experiments	
and	conduct	
experiments	in	the	
laboratory	

• describe	and	use	flow	
reactor	technology	of	
importance	for	drug	
synthesis	and	other	
fine	chemicals	
applications	

• communicate	and	
cooperation	with	
other	professionals	

innovative	in	the	field	
of	flow-chemistry	

• Have	knowledge	
about		scientific	
methods	and	
instrumentation	
required	for	working	
with	flow-technology	

• can	communicate	
professional	issues,	
with	both	
professionals	and	in	
popularized	form	

• can	contribute	to	
innovative	
technology	
development	for	
flow-	chemistry	
applications	

	

Krav	til	forkunnskapar	
	
Required	Previous	
Knowledge	

KJEM130,	KJEM131,	KJEM250,	KJEM230	

Tilrådde	forkunnskapar										
	
Recommended	previous		
Knowledge		

KJEM110,	KJEM120,	KJEM140,	PHYS225,	KJEM231	

Studiepoengsreduksjon	
(tidlegare	Fagleg	overlap)	
	
Credit	Reduction	due		
to	Course	Overlap	 	

− 
	
	
− 

Krav	til	Studierett	
	
	
Access	to	the	Course	

For	oppstart	på	emnet	er	det	krav	om	at	du	har	ein	studierett	knytt	til	Integrert	
masterprogram	i	medisinsk	teknologi	(sivilingeniør)	ved	Det	matematisk-
naturvitskaplege	fakultet.	

Undervisningsformer	og		
omfang	av	organisert	
undervisning	
	
Teaching	Methods	and	
Extent	of	Organized	Teaching	

Undervisningen	vil	foregå	som	forelesninger,	kollokvier	og	laboratorieøvinger.	
	
	
	
The	teaching	will	be	provided	as	lectures,	seminars	and	laboratory	work.	

Obligatorisk	
undervisningsaktivitet	
	
Compulsory	Assignments	and	
Attendance	

Laboratoriøvinger	og	demonstrasjonsforsøk.		De	obligatoriske	aktivitetene	er	
gyldige	i	to	(2)	påfølgende	semestre	etter	godkjenningen.	
	
Laboratory	exercises	and	laboratory	demonstration.	The	compulsory	activities	
are	valid	for	two	(2)	consecutive	semesters	after	the	approval.	

Vurderingsformer	
	
Forms	of	Assessment	

Munleg	eller	skriftlig	eksamen	(60%)	og	vurdering	av	laboratorierapportar	(40%)	
	
Oral	or	written	examination	(60%)	and	assessment	of	laboratory	reports	(40%)	

Hjelpemiddel	til	eksamen	
	
Examination	Support	
Material	
	

Ingen	
	
None	

Karakterskala		 Ved	sensur	vert	karakterskalaen	A-F	nytta.			



	

	
Grading	Scale	

	
The	grading	scale	used	is	A	to	F.	Grade	A	is	the	highest	passing	grade	in	the	
grading	scale,	grade	F	is	a	fail.	

Vurderingssemester	
		
	
Assessment	Semester	

Det	er	ordinær	eksamen	kvart	semester.	I	semesteret	utan	undervisning	er	eksamen	
tidleg	i	semesteret.	
	
Spring	semester	and	autumn	semester.		In	semester	without	teaching	is	examination	
early	in	the	semester.	

Litteraturliste	
	
	
Reading	List	

Litteraturlista	vil	vere	klar	innan	01.06.	for	haustsemesteret	og		01.01.	for	
vårsemesteret.	
	
The	reading	list	will	be	available	within	June	1st	for	the	autumn	semester	and	
January	1st	for	the	spring	semester.	

Emneevaluering	
	
	
Course	Evaluation	

Studentane	skal	evaluere	undervisninga	i	tråd	med	UiB	og	instituttet	sitt	
kvalitetssikringssystem.		
	
The	course	will	be	evaluated	by	the	students	in	accordance	with	the	quality	control	
system	at	UiB	and	the	department.	

Programansvarleg	
	
	
Programme	Committee	

Programstyret	 har	 ansvar	 for	 fagleg	 innhald	 og	 oppbygging	 av	 studiet	 og	 for	
kvaliteten	på	studieprogrammet	og	alle	emna	der.	
	
The	Programme	Committee	 is	 responsible	 for	 the	 content,	 structure	and	quality	of	
the	programme	and	courses.	

Emneansvarleg	
	
	
Course	Coordinator	

Emneansvarleg	og	administrativ	kontaktperson	finn	du	på	«Mitt	UiB»,	kontakt	
eventuelt	studiekonsulenten	på	instituttet.	
	
Contact	information	for	the	course	coordinator	is	avaialble	at	«Mitt	UiB»,	
alternatively	contact	the	student	advisor.	

Administrativt	ansvarleg	
	
	
Course	Administrator	

Det	matematisk-naturvitskapelege	fakultet		v/	Kjemisk	institutt		har	det	
administrative	ansvaret	for	emnet	og	studieprogrammet.	
	
The	Faculty	of	Mathematics	and	Natural	Sciences	and	Department	of	Physics	and	
Technology	are		administratively	responsible	for	the	course.	

Kontaktinformasjon	
	
Contact	Information	

Studierettleiar	kan	kontaktast	her:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Tlf	555	83445	
	
Contact	information	for	the	student	adviser:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Phone	555	83445	

	
	
	
	
Emnekode	
Course	Code	
	

MTEK100	

Namn	på	emnet,	nynorsk	 Medisinsk	teknologi	i	praksis	
Namn	på	emnet,	bokmål	 Medisinsk	teknologi	i	praksis	
Course	Title,	English	 Medical	technology	in	practice	
Studiepoeng,	omfang	
	
ECTS	Credits	

10	

Studienivå	(studiesyklus)	
	
Level	of	Study	

Master	

Fulltid/deltid	
	
Full-time/Part-time	

Fulltid	
	
Full-time	



	

Undervisningsspråk	
	
Language	of	Instruction	

Norsk	
	
Norwegian	

	Undervisningssemester	
	
	Semester	of	Instruction	

Vår	
	
Spring	

Undervisningsstad	
	
	
Place	of	Instruction	
	
	

Bergen,	 evt.	 med	 ekskursjoner.	 Detaljert	 plan	 for	 obligatorisk	 ekskursjoner,	
bedriftsbesøk,	 hospiteringer	 og	 forelesninger	 vil	 bli	 annonsert	 i	 begynnelsen	 av	
undervisningssemesteret.	

Bergen,	 eventually	 with	 excursions.	 Detailed	 plan	 for	 mandatory	 excursions,	
company	visits,	secondments,	and	lectures	will	be	announced	in	the	beginning	of	the	
teaching	semester.	

	Mål	og	innhald	
	
	
	
Objectives	and	Content	

Mål:		
Kurset	 skal	 gi	 en	 innføring	 og	 oversikt	 over	 sentrale	 metoder	 og	 arbeidsområder	
innen	medisinsk	teknologi	og	forskning.	Nomenklatur	innen	det	medisinske	fagfeltet,	
arbeidsmetoder,	 problemstillinger	 og	 etiske	 spørsmål	 vil	 bli	 belyst	 gjennom	
eksempler.	
Innhald:		
Emnet	består	av	følgende	moduler:	

4. Introduksjon	til	moderne	medisinsk-tekniske	metoder	og	deres	anvendelser.	
5. Introduksjon	til	aktuelle	og	nyere	forskningsområder	i	medisinsk	teknologi	
6. Introduksjon	til	medisinsk	terminologi	og	teknologisk-etiske	problemstillinger.	

Goal:	
The	 course	 will	 introduce	 and	 give	 an	 overview	 of	 central	 methods	 and	 areas	 of	
medical	 technology	and	research.	Nomenclature	within	the	medical	 field,	methods,	
problems	and	ethical	questions	will	be	enphasised	through	examples.	
Contents:	
The	course	consists	of	the	following	modules:	

4. Introduction	to	modern	biomedical	methods	and	its	applications.	
5. Introduction	to	current	biomedical	research	areas.	
6. Introduction	to	medical	terminology	and	ethical	implications	of	emerging	

technologies.	
	

Læringsutbyte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Studenten	skal	ved	avslutta	emne	ha	følgjande	læringsutbyte	definert	i	kunnskapar,	
ferdigheiter	og	generell	kompetanse:			
Kunnskapar	 Ferdigheiter	 Generell	kompetanse	
Studenten		
• har	 grunnleggende	
kunnskaper	 om	
medisinsk	 teknologi	 i	
praksis			

• vet	 fordelingen	 av	
arbeidsoppgaver	 innen	
medisinsk	 teknologi	
avdelinger	 spesialisert	
innen	kjemi	og	fysikk	

• har	 en	 god	 forståelse	
av	 de	 ulike	 områdene	
innen	 medisinsk	
teknologi	 omfatter	
diagnostikk	 og	
behandling	

Studenten	
• kan	 anvende	 faglig	
kunnskap	 på	
problemstillinger	 og	
treffe	 begrunnede	
valg.	

• behersker	 relevante	
faglige	 teknikker	 og	
uttrykksformer	

• kan	 finne,	 vurdere	 og	
henvise	til	informasjon	
og	fagstoff	

Studenten	
• har	 oversikt	 over		
sentrale	 problem-
stillinger	 i	 medisinsk	
teknologi		

• forstår	 den	 faglige	
koblingen	 mellom	
sentrale	 prinsipper	 i	
medisinsk	teknologi		

• kan	 formidle	 teorier,	
problemstillinger	 og	
løsninger	i	som	inngår	i	
medisnsk	teknologi	

• kan	 resonere	 rundt	
etiske	 problem-
stillinger	 knyttet	 til	
medisinsk	 teknologi	 i	
praksis	

On	completion	of	the	course		
the	student	should	have	the	following	learning	outcomes	defined	in	terms	of	



	

Learning	Outcomes	 knowledge,	skills	and	general	competence:	
Knowledge	 Skills	 General	competence	
The	students	
• possess	 basic	
knowledge	 of	 medical	
technology	in	practice	

• know	 the	 distribution	
of	the	working	tasks	in	
medical	 technology	
departments	
specialized	 in	
chemistry	and	physics	

• comprehend	 a	 good	
understanding	 of	 the	
various	 areas	 within	
medical	 technology	
include	 diagnostics	
and	treatment	

The	students	
• can	 utilize	 scientific	
knowledge	on	issues	in	
medicinal	 technology	
and	 make	 reasoned	
choices.	

• masters	 relevant	
professional	
techniques	 and	 forms	
of	expression	

• can	 serach	 for,	 assess	
and	 make	 references	
to	 information	 and	
subject	matter	

The	students	
• have	 an	 overview	 of	
the	 central	 problems	
in	medical	technology	
understand	 the	
scientific	 link	 between	
key	 principles	 in	
medical	technology	

• convey	theories,	issues	
and	 solutions	 that	 are	
part	 of	 medisnsk	
technology	

• can	 resonate	 around	
the	 ethical	 problem	
positions	 related	 to	
medical	 technology	 in	
practice	

	

Krav	til	forkunnskapar	
	
Required	Previous	Knowledge	

Ingen	
	
None	
	

Tilrådde	forkunnskapar										
	
Recommended	previous		
Knowledge		

Ingen	
	
None	

Studiepoengsreduksjon	
(tidlegare	Fagleg	overlap)	
	
Credit	Reduction	due		
to	Course	Overlap	 	

− 
 
 
−	

Krav	til	Studierett	
	
	
	
Access	to	the	Course	

For	oppstart	på	emnet	er	det	eit	krav	om	at	du	har	ein	studierett	knytt	til	Integrert	
masterprogram	i	medisinsk	teknologi	(sivilingeniør)	ved	Det	matematisk-
naturvitskaplege	fakultet.	
	
Access	to	the	course	requires	admission	to	the	Integrated	Master’s	Programme	in	
Medical	Technology	

Undervisningsformer	og		
omfang	av	organisert	
undervisning	
	
	
Teaching	Methods	and	Extent	
of	Organized	Teaching	

Undervisningen	vil	foregå	som	forelesninger,	kollokvier,	gruppeoppgaver	og	
laboratorieøvinger.	
	
	
	
The	teaching	will	be	provided	as	lectures,	seminars,	team	assigments	and	laboratory	
work.	

Obligatorisk	
undervisningsaktivitet	
	
Compulsory	Assignments	and	
Attendance	

Laboratoriøvinger	og	demonstrasjonsforsøk.		De	obligatoriske	aktivitetene	er	gyldige	
i	to	(2)	påfølgende	semestre	etter	godkjenningen.	
	
Laboratory	 exercises	 and	 laboratory	 demonstration.	 The	 compulsory	 activities	 are	
valid	for	two	(2)	consecutive	semesters	after	the	approval.	

Vurderingsformer	
	
	
Forms	of	Assessment	

Godkjent	 deltagelse	 på	 alle	 obligatoriske	 samlinger	 og	 oppgaver.	 Studenten	 skal	
skrive	en	sluttrapport	med	refleksjoner	over	et	oppgitt	tema.		
	
Approved	participation	in	all	mandatory	meetings	and	assignments.	The	student	shall	
write	a	final	report	with	reflections	over	a	given	topic.	



	

Hjelpemiddel	til	eksamen	
	
Examination	Support	Material	
	

Ingen	
	
None	

Karakterskala		
	
Grading	Scale	

Ved	sensur	vert	godkjent/ikkje	godkjent	nytta.	
	
When	grading	is	pass	/	fail	use		

Vurderingssemester	
		
	
Assessment	Semester	

Det	er	ordinær	eksamen	kvart	semester.	I	semesteret	utan	undervisning	er	eksamen	
tidleg	i	semesteret.	
	
Spring	semester	and	autumn	semester.		In	semester	without	teaching	is	examination	
early	in	the	semester.	

Litteraturliste	
	
	
Reading	List	

Litteraturlista	 vil	 vere	 klar	 innan	 1.	 Juni	 for	 haustsemesteret	 og	 1.	 januar	 for	
vårsemesteret.	
	
The	 reading	 list	 will	 be	 available	 within	 June	 1st	 for	 the	 autumn	 semester	 and	
January	1st	for	the	spring	semester.	

Emneevaluering	
	
	
Course	Evaluation	

Studentane	skal	evaluere	undervisninga	i	tråd	med	UiB	og	instituttet	sitt	
kvalitetssikringssystem.		
	
The	course	will	be	evaluated	by	the	students	in	accordance	with	the	quality	control	
system	at	UiB	and	the	department.	

Programansvarleg	
	
	
Programme	Committee	

Programstyret	 har	 ansvar	 for	 fagleg	 innhald	 og	 oppbygging	 av	 studiet	 og	 for	
kvaliteten	på	studieprogrammet	og	alle	emna	der.	
	
The	Programme	Committee	 is	 responsible	 for	 the	 content,	 structure	and	quality	of	
the	programme	and	courses.	

Emneansvarleg	
	
	
Course	Coordinator	

Emneansvarleg	og	administrativ	kontaktperson	finn	du	på	«Mitt	UiB»,	kontakt	
eventuelt	studiekonsulenten	på	instituttet.	
	
Contact	information	for	the	course	coordinator	is	avaialble	at	«Mitt	UiB»,	
alternatively	contact	the	student	advisor.	

Administrativt	ansvarleg	
	
	
Course	Administrator	

Det	matematisk-naturvitskapelege	fakultet		v/	Kjemisk	institutt		har	det	
administrative	ansvaret	for	emnet	og	studieprogrammet.	
	
The	Faculty	of	Mathematics	and	Natural	Sciences	and	Department	of	Chemistry	are	
administratively	responsible	for	the	course.	

Kontaktinformasjon	
	
Contact	Information	

Studierettleiar	kan	kontaktast	her:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Tlf	555	83445	
	
Contact	information	for	the	student	adviser:	Studierettleiar@kj.uib.no	
Phone	555	83445	

	
	
	



Vitnemålstekst – Integrert master i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 

Vitnemålstekster 

Læringsutbytte må foreligge i sin helhet på både bokmål, nynorsk og engelsk. De engelske læringsutbyttebeskrivelsene skal brukes i Diploma supplement, og legges inn i 
Mal for Diploma supplement. 

 

Overskrift Bokmål Nynorsk 
Studieprogrammets målsetting, innhold og 
organisering  
 
Kategorien Mål og innhold fra studieplanen kan 
brukes. Dersom det er relevant kan følgende tas med: 
 

• Rett til autorisasjon for 
yrkesutøvelse 

• Gjennomgått skikkethetsvurdering  
 
 

Studiet har som mål å gi kandidaten teoretisk og praktisk 
kunnskap på høyt nivå innenfor medisinsk teknologi med 
tilstrekkelig fordypning i spesialiserings retningene kjemi 
eller fysikk. Basert på denne kunnskapen skal kandidaten 
være i stand til å fullføre en forskningsbasert 
masteroppgave innenfor en av forskningsgruppene ved 
kjemisk institutt, institutt for fysikk og teknologi, eller 
ved laboratorier hos samarbeidspartnere utenfor UiB.  

Kandidaten skal både kunne nyttiggjøre seg av etablert 
kunnskap og ta del i en innovativ og videre utvikling av 
fagfeltet. 

En kandidat som gjennomfører masterprogrammet vil få 
erfaring i å legge frem egne resultater og teorier både 
muntlig og skriftlig, samt trening i å innhente og 
evaluere relevant vitenskapelig litteratur. 

Innhold: 
Forskingsfeltene som man kan velge masteroppgaven 
innenfor, spenner over utvalgte områder innen 
medisinsk teknolog, kjemi og fysikk. Instituttene har en 
moderne instrumentpark som sikrer at det 
eksperimentelle arbeidet som blir utført, er av høy 
kvalitet. Emnekombinasjonene som er satt opp for de 
enkelte forskingsretningene, gir kandidaten en teoretisk 
og praktisk fordypning i ulike tema som blir brukt i løpet 
av arbeidet med masteroppgaven. 

  

Mål: 
Studiet har som mål å gje kandidaten ein teoretisk og 
praktisk kunnskap på høgt nivå innanfor medisinsk 
teknologi med tilstrekkeleg fordjuping i spesialiserings 
retningene kjemi eller fysikk. Basert på denne 
kunnskapen skal kandidaten vere i stand til å fullføre ei 
forskingsbasert masteroppgåve innanfor ei av 
forskingsgruppene ved kjemisk institutt, institutt for 
fysikk og teknologi eller ved laboratorier hos 
samarbeidspartnarar utanfor UiB.  

Kandidaten skal både kunne nyttiggjere seg av etablert 
kunnskap og ta del i ein innovativ og vidare utvikling av 
fagfeltet. 

Ein kandidat som gjennomfører masterprogrammet vil 
få erfaring i å leggje fram eigne resultat og teoriar både 
munnleg og skriftleg, og trening i å innhente og evaluere 
relevant vitskapleg litteratur. 

Innhald: 
Forskingsfelta som ein kan velje masteroppgåva innan, 
spenner over heile breidda av kjemi, frå teoretiske til 
laboratorieorienterte oppgåver. Instituttet har ein 
moderne instrumentpark som sikrar at det 
eksperimentelle arbeidet som vert utført, er av høg 
kvalitet). Emnekombinasjonane som er sett opp for dei 
enkelte forskingsretningane, gir kandidaten ei teoretisk 
og praktisk fordjuping i ulike tema som blir nytta i løpet 
av arbeidet med masteroppgåva. 



Vitnemålstekst – Integrert master i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 

 
Læringsutbytte  
 
Bruk samme læringsutbytte som i studieplanen med 
disse overskriftene: 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende 
totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse: 
 
Kunnskaper 
Kandidaten  

• har betydelige basiskunnskaper i de 
matematisk-naturvitenskaplige emnene 
matematikk, fysikk, kjemi, statistikk og 
informatikk som danner grunnlaget for de 
teknologiske og avanserte emnene i begge 
spesialiseringene (kjemi og fysikk) i medisinsk 
teknologi.  

• har inngående kunnskap innen et eller flere av 
faglige områdene: modellering og simulering, 
signalopphav og teknologi, statistisk 
forsøksplanlegging, multivariabel dataanalyse, 
flow kjemi og teknologi, kjemisk analyse av 
biologiske prøver og legemiddel-substanser 
(APIs), kontrastmidler og tracere eller 
multimodal data prosessering. 

• har kunnskaper om de utfordringer og 
muligheter som finnes mellom teknologi og 
etikk, datasikkerhet, økonomi og samfunn. 

 
Ferdigheter  
Kandidaten 

• kan bidra til å løse problemer og finne løsninger 
innen feltet medisinsk teknologi 

• kan bidra med faglig utviklingsarbeid på 
teknologi og metoder som benyttes innen 
fagområdet medisinsk teknologi 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande 
totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og 
generell kompetanse: 
 
Kunnskapar 
Kandidaten  
• Har betydelege basiskunnskapar i dei matematisk-

naturvitskaplege emna matematikk, fysikk, kjemi, 
statistikk og informatikk som dannar grunnlaget for 
dei teknologiske og avanserte emna i begge 
spesialiseringane (kjemi og fysikk) i medisinsk 
teknologi. 

• Har inngåande kunnskapar innan eit eller fleire av 
dei faglege områda: modellering og simulering, 
signalopphav og teknologi, statistisk 
forsøksplanlegging, multivariabel dataanalyse, flow 
kjemi og teknologi, kjemisk analyse av biologiske 
prøver og legemiddel sambindingar (APIs), 
kontrastmidlar og tracere eller multimodal 
dataprosessering.  

• Har kunnskapar om dei utfordringar og muligheiter 
som fins mellom teknologi og etikk, datasikkerhet, 
økonomi og samfunn. 

 
Ferdigheter  
Kandidaten 
• Kan bidra til å løyse problem og finne løysingar 

innan feltet medisinsk teknologi 
• Kan bidra med fagleg utviklingsarbeid på teknologi 

og metodar som vert nytta innan fagområdet 
medisinsk teknologi 

• Kan planlegge eksperiment og gjere kvantitative 
berekningar og analyser av innsamla data 

• Kan skildre og nytte teknologi som er viktig i 
medisinsk teknologi og tilgrensande fagområde 



Vitnemålstekst – Integrert master i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 

• kan planlegge eksperimenter og gjøre 
kvantitative beregninger og analyser av 
innsamlede data 

• kan beskrive og benytte teknologi av vesentlig 
betydning for medisinsk teknologi og 
tilgrensede fagområder 

• kan kommunisere og samarbeide med andre 
yrkesgrupper  

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

• kan analysere og identifisere problemstillinger 
innen medisinsk teknologi 

• kan benytte sine ferdigheter og kunnskaper på 
en innovativ måte i avanserte vitenskapelige 
studier, arbeidsprosesser og prosjekter 

• har kjennskap til vitenskapelige metoder som er 
nødvendige i støtte til vitenskapelige studier og 
analyser.  

• kan kommunisere faglige problemstillinger, 
analyser og konklusjoner med både med fag-
spesialister og i popularisert form 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon i utvikling 
av ny muliggjørende teknologi (emerging 
technology) for medisinsk diagnose og terapi 

• Kan kommunisere og samarbeide med andre 
yrkesgrupper 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 
• Kan analysere og identifisere problemstillingar i 

medisinsk teknologi 
• Kan nytte sine ferdigheter og kunnskapar på ein 

nyskapande måte i avanserte vitskapelege studiar, 
arbeidsprosesser og prosjekt 

• Har kjennskap til vitskaplege metodar som er 
naudsynte i støtte til vitskapelege studium og 
analyser 

• Kan kommunisere faglege problemstillingar, 
analyser og konklusjonar med både fagspesialistar 
og i popularisert form 

• Kan bidra til nytenking og innovasjon i utviklinga av 
ny muliggjerande teknologi (emerging technology) 
for medisinsk diagnose og terapi 

 



Diploma supplement 

Studieprogram: Integrert master i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 

Studieretning: Kjemi og fysikk 

Følgende felter kan ha studieretningsspesifikke tekster i DS: 3.2 Studietid, 3.3 Opptakskrav, 4.1 Studieform, 4.2 Studieløpkrav 

Punkt  Tekst til Diploma supplement 
2.5 Language(s) of 
instruction/examination: 

Norwegian and English 

3.2: Official length of the 
programme 
 

5 years in full-time mode (300 ECTS credits)  
 

3.3 Access 
requirement(s) 
 

Higher Education Entrance Qualification including specific requirements from upper secondary school (SIVING). 
 

4.1 Mode of study: 
 

Full-time 
 

4.2: Programme 
requirements 
 

Objectives: 
The master program aims to provide the candidate theoretical and practical knowledge at a high level in medical technology 
with adequate specialization in chemistry or physics. Based on this knowledge, the candidate should be able to complete a 
research-based thesis within one of the research groups at the Department of Chemistry, Institute of Physics and 
Technology, or at laboratories of collaborators outside UiB. 
The candidate should be able to make use of established knowledge and take part in an innovative development of the 
field. 
A candidate who conducts master's program will gain experience in presenting their results and theories both orally and in 
writing, as well as training in obtaining and evaluating relevant scientific literature. 
 
Contents: 
Research areas of the thesis work, includes selected fields of chemistry or physics within medical technology. The 
departments have a modern instrument park ensures that the experimental work being carried out, are of high quality. 



The subject combinations that are designated for individual research directions, give the candidate a theoretical and 
practical specialization in different areas that are used during the thesis. 
A candidate who has completed his or her qualification should have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge skills and general competence: 
 
 
Required learning outcomes 
On completion of the programme the candidate should have the following learning outcomes defined in terms of 
knowledge, skills and general competence: 
 
Knowledge 
The candidate  
•  Has extensive basic knowledge of mathematics, physics, chemistry, statistics and informatics forming the basis for 

the technological and advanced courses in both specializations (chemistry and physics) in Medical Technology.  
• Has advanced skills in one or several of their educational topics: modeling and simulation, origin of  signals and 

technology, medical physics, statistical experimental design, multivariate data analysis, flow-chemistry and 
technology, chemical analysis of biological samples and drug substances (APIs), contrast agents and tracers or 
multimodal data processing. 

• Possesses knowledge about the challenges and opportunities that exist between technology and ethics, security, 
economy and society. 
 

Skills 
The candidate  
• Can solve problems and find solutions within the field of medical technology 
• Can contribute with academic development of technologies and methods that are used win the  art of medical 

technology 
• Can plan experiment and perform quantitative calculations and perform various data analyses of collected data 
• Can describe and utilize technology of significant importance for medical technology and related subjects 
• Can communicate and collaborate with other professions 
 
General competence 
The candidate  
• Is able to analyze and identify issues in medical technology 



• Can use their skills and knowledge in an innovative way in advanced scientific studies, work processes, and project  
• Possess scientific methods that are necessary for to conduct scientific studies and analyses 
• Is able to communicate professional issues, analysis and conclusions both with specialists and in a popularized form   
• Can contribute to innovation in the development of new emerging technology for medical diagnosis and therapy. 
 
Structure: 
In order to be awarded the master’s degree, the candidate must have passed courses totaling at least 240 ECTS credits, 
including a specialization of 110 ECTS credits, and a master’s thesis of 60 ECTS credits. The master’s thesis is an 
independent scientific research project carried out under the supervision of an academic supervisor. 
 

 
5.1 Access to further 
study 
 

The master´s degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant third cycle studies. 
 

5.2 Professional status 
 

The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competences. 
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Til: hans.bjorsvik@kj.uib.no
Kopi: Hilde Kristin Tveit Hilde.Kristin.Tveit@hib.no Bjørg Hafslund Bjorg.Hafslund@hib.no

Hei
Avdeling	for	helse-	og	sosialfag	s2ller	oss	posi2v	2l	et	samarbeid	med	UiB	om	at	15	–	20
studenter	skal	kunne	følge	emnet	BRE105	Anatomi	og	fysiologi	(10	studiepoeng)	sammen
med	studentene	på	ergoterapiutdanningen	høsten	2018.	Avdelingen	mener	det	vil	være
fruktbart	å	inngå	et	samarbeid	med	MatNat	Fakultetet.
	
Det	er	ønskelig	at	det	senest	innen	våren	2018	inngås	en	avtale	der	deMe	samarbeidet
formaliseres	og	der	det	kommer	frem	hva	som	forventes	av	begge	parter.	Avdelingen	tenker
at	det	kan	være	interessant	om	deMe	samarbeidet	kan	2lføre	avdelingen	noe	av	merverdi	og
ser	for	oss	at	samarbeidet	kan	vise	vei	ved	at	det	kan	være	emner	ved	MatNat	som	kan	være
interessant	for	studenter	fra	avdelingen	å	delta	på.
	
Med	hilsen
	
	
Monica	W.	Nortvedt,	PhD
Dekan/Dean
Avdeling	for	helse-	og	sosialfag/Faculty	of	Health	and	Social	Sciences
	

	
Postadresse:										Pb.7030,	5020	Bergen
Besøksaddresse:	Campus	Kronstad,	kontor	G-504
																																				Inndalsveien	28
Tel:	55	58	55	56
Mobil:	+47	99048344
www.hib.no
	
	

 
Fra:	Hans-Rene	Bjørsvik	[mailto:hans.bjorsvik@kj.uib.no]	
Sendt:	20.	september	2016	14:27
Til:	Alvhild	AleMe	Bjørkum	<Alvhild.AleMe.Bjorkum@hib.no>
Kopi:	Geir	Anton	Johansen	<Geir.Anton.Johansen@hib.no>;	Unni	Lange	Buanes
<unni.buanes@uib.no>;	Birthe	Gjerdevik	<Birthe.Gjerdevik@uib.no>;	Hans-René
Bjørsvik	<hans.bjorsvik@kj.uib.no>
Emne:	BIO121	
 
Hei 
 
Ved MatNat Fakultetet ved Universitetet i Bergen arbeider vi med en ny
studieplan / nytt studium for 
Medisinsk Teknolog - spesialiseringsretninger i Kjemi og Fysikk. Begge
studiespesialiserende retninger trenger et emne lik/liknede med Deres



studiespesialiserende retninger trenger et emne lik/liknede med Deres
BIO121.
I denne forbindelse ønsker vi å undersøke om det er plass/mulig å inkludere
15-20 studenter fra UiB fom høst 2018 (planlagt for i 3 
semester om vår søknad om nytt studium innvilges ved UiB).
Vi har relativt kort frist på vår søknad (4. oktober), og inser at vi er sent ute,
men alt arbeidet med selve søknaden har vært gjort
siden oppstart av dette høstsemesteret.
 
 
 
Vennlig hilsen
 
— — — — — — — — — — — — — — — 
Professor Hans-René Bjørsvik
Department of Chemistry
University of Bergen

hans.bjorsvik@kj.uib.no
http://folk.uib.no/nkjhn/
+47 55 58 34 52 (office)
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Unni Lange Buanes

Frå: Ida Rosenlund

Send: 2. september 2016 10:34

Til: Unni Lange Buanes

Kopi: 'Petter.Bjorstad@ii.uib.no'; Hans-Rene Bjørsvik; Birthe Gjerdevik; Pål Magnus 

Gunnestad

Emne: RE: Ber om tillatelse til å ta INF109 inn i nytt studieprogram

Oppfølgingsflagg: Follow up

Status for flagg: Flagga

Hei Unni, 

 

Ja, vi har kapasitet til å ta mot 15 studenter på INF109 i fremtidige høstsemestre. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ida Rosenlund 

Studiekonsulent 

Institutt for informatikk 

Universitetet i Bergen 

 

 

 

-----Original Message----- 

From: Unni Lange Buanes  

Sent: Thursday, September 01, 2016 3:09 PM 

To: Ida Rosenlund <Ida.Rosenlund@uib.no> 

Cc: 'Petter.Bjorstad@ii.uib.no' <Petter.Bjorstad@ii.uib.no>; Hans-Rene Bjørsvik <Hans.Bjorsvik@uib.no>; Birthe 

Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no> 

Subject: Ber om tillatelse til å ta INF109 inn i nytt studieprogram 

 

Hei Ida, 

 

Ved Kjemisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av 5-årig integrert master (siv.ing.) i medisinsk teknologi. Det vil 

være 15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år. Det er planlagt at studentene skal ta INF109 

"Dataprogrammering for naturvitenskap" i det første semesteret. 

 

Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for informatikk på om at dere har kapasitet til disse 15 

studentene på INF109. 

 

På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av 5-årig integrert master (siv.ing.) i medisinsk teknologi er det 

ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen innen tirsdag 13. september 2016, dersom det er mulig. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Unni Lange Buanes 

Studiekonsulent 

Kjemisk institutt 

Universitetet i Bergen 
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Unni Lange Buanes

Frå: Kristine Lysnes

Send: 1. september 2016 14:23

Til: Unni Lange Buanes

Kopi: Hans-Rene Bjørsvik; Birthe Gjerdevik; Henrik Kalisch

Emne: RE: Ber om bekreftelse på å ta MAT-emner i nytt studieprogram

Hei 

 

Vi har plass til 15 studenter til på emnene våre, men jeg kan ikke bekrefte noe når det gjelder komboemne 

MAT121/131, da det ikke er opprettet ennå.  

 

Birthe har i dag tatt kontakt med de faglig ansvarlige for siv.ing.-gradene, for at disse skal komme med ønske om 

innhold til komboemne til oss. Vi trenger dette meget snart, og jeg vet foreløpig ingenting om dette emnet før vi får 

noe fra dere.  

 

Vennlig hilsen 

Kristine Lysnes 

Studieveileder  

 

Matematisk institutt 

Universitetet i Bergen 

Postboks 7803 

5020 Bergen 

 

Tlf: 55 58 28 34 

http://www.uib.no/math 

 

 

-----Original Message----- 

From: Unni Lange Buanes  

Sent: Thursday, September 01, 2016 2:11 PM 

To: Kristine Lysnes <Kristine.Lysnes@uib.no> 

Cc: Hans-Rene Bjørsvik <Hans.Bjorsvik@uib.no>; Birthe Gjerdevik <Birthe.Gjerdevik@uib.no> 

Subject: Ber om bekreftelse på å ta MAT-emner i nytt studieprogram 

 

Hei Kristine, 

 

Ved Kjemisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av 5-årig integrert master (siv.ing.) 

i medisinsk teknologi. Det vil være 15 studieplasser på dette studieprogrammet pr. år. Det er 

planlagt at studentene skal ta MAT111 "Brukarkurs i matematikk I" i det første 

semesteret, MAT102 "Brukarkurs i matematikk II" i det andre semesteret og ett 

emne i matematikk (MAT121/MAT131 COMBO) 10 stp. i det fjerde semesteret. 

 

Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Matematisk institutt på om at dere har 

kapasitet til disse 15 studentene på MAT101, MAT102 og MAT121/MAT131 COMBO. 

Studieplassene vil bli overført fra eksisterende ba-program som allerede har MAT101 som obligatorisk emne (og 

MAT102 som valgemne).  

 

På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av F5-årig integrert master (siv.ing.) i medisinsk teknologi er det 

ønskelig med tilbakemelding på denne e-mailen innen tirsdag 13. september 2016, dersom det er mulig. 
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Unni Lange Buanes

Frå: Kjartan Jh Olafsson <Kjartan.Olafsson@uib.no>

Send: 20. september 2016 15:47

Til: Unni Lange Buanes

Emne: Re: Ber om tillatelse til å ta PHYS-emner i nytt studieprogram

Hei og beklager at jeg har glemt å svare. 

 

Dette er helt i orden for vår del, det er ingen begrensninger på emnene  

PHYS101 og PHYS102. Vi klarer også å få plass på de andre emnene for  

studenter som trenger dem i sivilingeniørgraden. 

 

beste hilsen 

 

Kjartan 

 

On 01.09.2016 15:04, Unni Lange Buanes wrote: 

> Hei Kjartan, 

> 

> 

> 

> Ved Kjemisk institutt jobber vi nå med opprettelsen av 5-årig integrert 

> master (siv.ing.) 

> 

> i medisinsk teknologi. Det vil være 15 studieplasser på dette 

> studieprogrammet pr. år. Det er 

> 

> planlagt at studentene skal ta PHYS101 "Grunnkurs i mekanikk og 

> varmelære" i det andre 

> 

> semesteret og PHYS102 "Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne 

> fysikk" i det andre semesteret. 

> 

> 

> 

> Vi ønsker derfor å be om en bekreftelse fra Institutt for fysikk og 

> teknologi på om at dere har 

> 

> kapasitet til disse 15 studentene på PHYS101 og PHYS102. Studieplassene 

> vil bli overført fra eksisterende ba-program som allerede har PHYS102 

> som obligatorisk emne (og PHYS101 som valgemne). 

> 

> 

> 

> I tillegg til studenter ved dette studiet som velger spesialisering 

> innen fysikk ta følgende emner, antall studenter er ikke absolutt 

> avklart, men vi kan ta utganspunkt i et estimat på at halvparten velger 

> fysikk som fordypning, 7 - 8 studenter. I så fall vil disse bli aktuelle 

> for følgende emner: 

> 

> 

> 

> PHYS114 Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk (4. semester) 
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> 

> PHYS119 Moderne fysikk II (5. Semester) 

> 

> PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk, PHYS231 Physics of Radiation og 

> PHYS291 Data Handling in Physics (6. Semester) 

> 

> PHYS116 Signal og systemanalyse, PHYS225 Måleteknologi og PHYS213 

> Medisinsk fysikk i stråleterapi (7. semester) 

> 

> PHYS327 Laboratoriekurs I instrumentering og prosessregulering og 

> PHYS271 Akustikk (8. semester). 

> 

> 

> 

> I 9. semester er følgende emner satt opp som valgemner i samråd med 

> veileder på masteroppgaven: 

> 

> 

> 

> PHYS112 Elektromagnetisme og optikk 

> 

>   

> 

> PHYS222 Analoge kretser 

> 

>   

> 

> PHYS223Digitale kretser 

> 

> PHYS206 Statistisk fysikk og termodynamikk 

> 

>   

> 

> PHYS232 Eksperimentelle metoder i kjerne og partikkelfysikk 

> 

> Bildebehandling 

> 

>   

> 

> PHYS291 Databehandling i fysikk 

> 

> 

> 

>   

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> På grunn av tidsfristene for søknaden om oppretting av 5-årig integrert 

> master (siv.ing.) i medisinsk teknologi er det ønskelig med 

> tilbakemelding på denne e-mailen innen tirsdag 13. september 2016, 

> dersom det er mulig. 

> 
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> 

> 

> 

> 

> Med vennlig hilsen 

> 

> 

> 

> Unni Lange Buanes 

> 

> Studiekonsulent 

> 

> Kjemisk institutt 

> 

> Universitetet i Bergen 

> 

> 

> 

> Tlf: 555 83445 

> 

> 

> 

> 

> 

 

--  

Kjartan Olafsson            phone -47 55 58 27 52 

Associate professor 

Birkeland Centre for Space Science 

Department of Physics and Technology 

University of Bergen 

Norway 



Fra: Andersen, Arnfinn (GE Healthcare) Arnfinn.Andersen@ge.com
Emne: Møte om studieprogram ved UiB
Dato: 3. oktober 2016 kl. 11.07

Til: hans.bjorsvik@kj.uib.no

Kjære	professor	Bjørsvik

	

Takk	for	besøket	ved	GE	Healthcare	15.	september	2016.	Det	var	med	interesse	vi	lyEet	Fl

planene	om	en	utdanningsvei	reEet	mot	PET.	Bruken	av	PET	øker	i	Norge	og	resten	av	verden.

Ved	vår	bedriM	i	Oslo	foregår	det	produksjon	av	legemidler	Fl	PET	undersøkelser	–	Steripet	og

Vizamyl.	Vår	forskningsavdeling	arbeider	også	videre	med	utvikling	av	nye	diagnosFka	for	PET

undersøkelser.	Vi	ser	med	glede	på	at	de	åpnes	en	studieprogram	for	medisinsk	teknikk	i

Bergen.

	

Med	vennlig	hilsen

Arnfinn	G.	Andersen,	PhD

Department	manager,	Chemistry	and	AnalyFcal	Sciences,	R&D

GE	Healthcare



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Kjemisk institutt 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
 
Bergen 

Saksbehandler 
Kristin Sofie Farkas 
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Søknad om oppretting av nytt studium - Integrert masterstudium i 
medisinsk teknologi (sivilingeniør) 
 
 
Kjemisk institutt har bygd opp ein omfattande forskningsaktivitet innan syntese av PET-
farmaka, legemiddelkjemi, farmakognosi, metabolomikk og kjemisk analyse av biologisk 
materiale,  med teknologiske bruksområde innan diagnostikk (PET-avbileting), 
legemiddelsyntese, analyse av kroppsvæsker osv. Tilsvarande har Institutt for fysikk og 
teknologi ein sterk og tverrfagleg forskningsaktivitet innan medisinsk fysikk og teknologi med 
vekt på diagnostikk og stråleterapi. Samla sett gir dette eit godt fagleg grunnlag for å etablere 
eit nytt teknologisk-retta studium, i godt samsvar med forskningsmessige og 
utdanningsmessige prioriteringar på dei to institutta. 
 
Langt den største delen av studieplanen gjer bruk av eksisterande emne. Sett i lys av 
reduksjon i talet på studentar ved andre studieprogram som dei aktuelle fagmiljøa er 
involvert i, er det ikkje forventa vesentlege endringar i samla studenttal eller behov for 
rettleiiingskapasitet. Alle fagpersonar med hovudstilling ved MN-fakultetet er også involvert i 
disiplinære studieprogram. Fleire av dei sentrale fagpersonane på Kjemisk institutt er også 
involvert i farmasistudiet. Dette legg til rette for god kommunikasjon og vekselverknad 
mellom dei nærskylde studia i medisinsk teknologi og farmasi. 
 
Studieplanen legg opp til å opprette tre nye medisinsk-teknologisk emne, kvar på 10 
studiepoeng. Dette medfører ei vesentleg auke i undervisningsomfang. Instituttet har fått 
lovnad om at MN-fakultetet vil prioritere undervisningsressurs i samband med oppretting av 
det nye studiet, tilstrekkeleg til å gi ein tilfredsstillande ressurssituasjon for oppstart av studiet 
også sett i lys av variable forhald som sjukefråver og forskningsterminar. På sikt vil det vere 
viktig å få tildelt fullfinansierte studieplassar for å utvide kapasiteten og vidare utvikle det 
medisinsk-teknologiske fagmiljøet ved MN-fakultetet. 
 
Instituttstyret ved Kjemisk institutt har i møte 29. september 2016 gitt tilslutning til at instituttet 
søkjer om oppretting av studiet, og også til oppretting av dei tre omtala nye MTEK-emna. 
 
Venleg hilsen 
Knut J. Børve 
instituttleiar 

Referanse Dato 

 03.10.2016 
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