
Medicinsk teknik
Civilingenjör 300 hp



– Det är både kul & krävande att plugga på Tekniska högskolan 
vid Linköpings universitet. Och så ska det vara. Om du någon 
gång i livet verkligen ska satsa på kvalitet så är det när du väljer 
utbildning.

Tänk dig att du ska genomföra ”det stora utbildningsprojektet” 
för att bli en kreativ, kompetent och ansvarsfull problemlösare. 
Då kan det inte vara för enkelt och du får vara beredd på att 
jobba.

Men var inte orolig! Redan från början kommer du att känna 
stödet från lärare, mentorer och nya vänner. Och jag vågar lova 
att du kommer att ha fantastiskt roligt. Välkommen hit!

Ulf Nilsson, dekanus

Välkommen till
Linköpings universitet!
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Matematik
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Elektroteknik

Fysik
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http://www.lith.liu.se/sh/civing/lot_med.html

För kursbeskrivningar och fullständigt utbud av valbara kurser se:

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Områdes-
behörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) 
eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 4).

Examen
Civilingenjör i medicinsk teknik 300 hp och 
Teknologie master 120 hp, översatt till Master of 
Science in Biomedical Engineering. 

Möjligheter efter examen
Fortsatta studier inom doktorandprogram eller 
jobb inom näringslivet, ofta nära forskning och 
utveckling. 

År 4-5 
Masterprofiler

Medicintekniska modeller
Medicintekniska material
Bildanalys och visualisering

Vektoranalys
Medicinsk teknik
Elektronik och mätteknik
Biokemi och cellbiologi
Mekanik
Introduktion till biosensor-
teknik
Material för medicinsk teknik
Elektromagnetism 
Introduktionskurs i Matlab
Sannolikhetslära
Transformteori

År 2

Matematisk grundkurs
Linjär algebra
Anatomi och fysiologi
Ingenjörsprojekt
Envariabelanalys 1 & 2
Programmering - abstraktion 
    och modellering
Vågfysik 
Medicintekniska utblickar
Flervariabelanalys

År 1

År 3

Statistisk teori
Programmering och data-  
strukturer
Medicinska bilder
Modern fysik
Signaler och system
Medicinsk strålningsfysik
Reglerteknik
Kandidatprojekt i medicinsk 
teknik
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Praktiska moment och projekt
Utbildningen innehåller mycket 
laborationer och projekt där du 
använder dina kunskaper för att lösa 
konkreta problem. I de så kallade 
CDIO-projektkurserna i årskurs fem 
görs ofta projekt i samarbete med 
företag eller någon forskargrupp vid 
universitetet. Förutom utmanande 
uppgifter ger det även möjligheter till 
kontakter inför ditt examensarbete 
och jobb efter examen. Du har 
också möjlighet att läsa språkkurser 
och förlägga en del av dina studier 
utomlands

Grundläggande år och inriktning
De tre första åren ger dig en solid 
grund i matematik, fysik, medicinsk 
teknik, systemteknik och program-

mering. Det tredje året avslutas med 
ett kandidatprojekt där du genomför 
ett större projektarbete. Under det 
fjärde och femte året följer du en 
masterprofil där du får specialisera 
dig inom ett medicintekniskt område. 
Du kan välja mellan Medicin-tekniska 
material, Medicinsk bildanalys och 
visualisering samt Medicintekniska 
modeller.

Studenternas egna ord
Den här broschyren har tagits fram 
av våra egna studenter och det är så vi 
arbetar: tillsammans! Jag hoppas
att vi ska inspirera dig att söka till en 
spännande utbildning!

Välkommen till civilingenjörspro-
grammet i Medicinsk teknik.

 

Hälsa nämns ofta som en av våra stora samhällsutmaningar, och inom medicinsk teknik finns det många 
spännande uppgifter för en välutbildad civilingenjör. Om du vill göra nytta i gränslandet mellan människa 
och teknik är detta utbildningen för dig.

VÄLKOMMEN TILL 
MEDICINSK TEKNIK

Håkan Örman
Universitetslektor i medicinsk teknik 
Ordförande i programnämnden för 
elektroteknik, fysik och matematik
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Att påstå att de inledande veckorna 
på universitetet är intensiva är ingen 
överdrift. För att förbereda dig inför 
dina kommande universitetsstudier 
spenderar du till stor del dagarna 
med att räkna matematisk grundkurs. 
Kvällarna erbjuder istället sittningar, 
fester och andra studentikosa aktivi-
teter. Med andra ord varvas nytta med 
nöje så att just du ska få en så bra in-
gång till universitetslivet som möjligt!

Mottagningen
Även om Nolle-p endast varar de 
två första veckorna sträcker sig 
mottagningsperioden över hela året. 
Studievägledare och studentkåren 
arbetar alltså aktivt under årets alla 
dagar med att säkerställa att de nya 
studenterna trivs.

Y-sektionen
Y-sektionen är en studentförening 
för dig på Medicinsk teknik (μ) samt 
för studenter som läser Teknisk fysik 
och elektroteknik (Y, Yi). Y-sektionen 
startades 1971 och har idag omkring 
600 medlemmar. Som student på 
Medicinsk teknik tillhör du alltså en 
stor gemenskap! 

Faddrar och klassföreståndare
Under nollningen kommer det 
att svärma av studenter i gula 
faddertröjor. För att få bli fadder 
måste man genomgå en speciell 
utbildning, allt för att kunna vara en 
så stor tillgång för dig som möjligt. 
Din klass kommer även att tilldelas 
en student från en högre årskurs som 
klassföreståndare vars uppgift är att 

guida dig genom Nolle-p och en liten 
bit till.

Kalas
I september anordnas varje år en 
tillställning i Saab Arena som kallas 
för Kalasmottagningen. Det är en 
stor fest för hela universitetet där 
de nya studenterna officiellt hälsas 
välkomna. Genom åren har många 
stora artister och band bokats till 
Kalasmottagningen. Tidigare år 
har studenter bland annat kunnat 
dansa loss till tonerna av Johnossi, 
Veronica Maggio och Hoffmaestro. 
Visst syns vi i folkvimlet på nästa års 
Kalasmottagning?  

... OCH TILL STUDENTLIVET!

Du ska precis påbörja ett nytt kapitel i ditt liv och vad är då viktigare än en riktigt bra start? Startskottet 
stavas Nolle-p och kommer under två veckor att svetsa samman din klass med allt från stadsorientering 
och matematiklektioner till fester, sittningar och den årliga HaYken. Den här tiden kommer du enbart att 
minnas med glädje!
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Nu drar studierna igång och du får 
vara beredd på en tydlig tempohöj-
ning gentemot gymnasiet. Det första 
året på Medicinsk teknik innehåller 
mycket matematik vilket är gemen-
samt för alla civilingenjörsutbild-
ningar. En stabil matematisk grund är 
viktig för att du ska komma in i dina 
universitetsstudier på ett bra sätt! 

Examination
I slutet av varje läsperiod ligger det så 
kallade tenta-p där du examineras på 
det du läst, oftast genom en skriftlig 
examination. Vissa kurser examine-
ras även på andra sätt under kursens 
gång, exempelvis genom laborationer 
eller inlämningsuppgifter. Om du inte 
skulle klara den ordinarie tentamen, 
var lugn! Omtentor ges två gånger per 
år.

Grundläggande matematik
I analyskurserna i en och flera 
variabler bygger du på dina mate-
matiska kunskaper och lär dig ett 
analytiskt tänkande. I Linjär algebra 
får du lära dig använda kraftfulla 
matematiska verktyg som vektorer 
och matriser, vilket du kommer att ha 
stor nytta av i dina forsatta studier.

Introduktion till medicinsk teknik 
Redan under första året får du testa 
på att arbeta ingenjörsmässigt. I kur-
sen Ingenjörsprojekt kommer ni att få 
ett medicintekniskt problem att lösa i 
mindre grupper. I Anatomi och fysio-
logi får du en grundläggande inblick 
i kroppens funktioner och uppbygg-
nad, kunskap som är viktig att ha som 
medicinteknisk civilingenjör. 

Svängningar och vågrörelser
För att utveckla dina kunskaper från 
gymnasiefysiken läser du kursen 
Vågfysik. Fysikaliska fenomen med 
tillämpningar inom bland annat 
medicinsk teknik förklaras här mer 
ingående. 

Programmering 
Att förstå och kunna skriva program-
meringskod är två viktiga egenskaper 
hos en ingenjör och därför kommer 
du under vårterminen att läsa kursen 
Programmering: Abstraktion och 
modellering. Du lär dig grundläggan-
de programmering och hur du med 
hjälp av olika modeller strukturerar 
ett välfungerande program. 

Ditt första år kommer troligtvis att vara omtumlande. Nya bekantskaper och erfarenheter kantar din 
vardag och flytten till Linköping kan kännas lika utmanande som spännande. Den första tiden kan vara 
krävande ibland men då kommer alla roliga aktiviteter och nya vänner att ge dig nytt mod!

ÅRSKURS 1

JESSICA SÄLLQVIST är en glad 22-åring 
som kommer från Täby norr om Stock-
holm. Utanför plugget gillar hon att 
hänga med kompisarna eller att dega 
i soffan tillsammans med pojkvännen. 
Hon är även nyligen invald i Y-sektio-
nens festeri Y6.

Varför blev det Linköping?
-Här måste jag nog svara magkänsla. Jag 
har siktat mot Linköping sedan många 
år tillbaka, då jag har hört så mycket bra 
om denna fantastiska studentstad.

Hur upplevde du nollningen?
-Definitivt något av det roligaste jag 
gjort! Det känns som att man kliver in 
i en helt ny värld, full med glada och 
välkomnande människor. Underbart!

Hur gick det att komma in i studierna?
-Det gick ganska bra, dessutom lärde 
man känna klasskompisarna fort genom 
att hjälpas åt. 

Kan du berätta lite mer om Y6?
-Y6 är Y-sektionens fina festeri där jag är 
med som PR- och Infoansvarig. Tillsam-
mans med 11 andra härliga studenter 
arrangerar jag oslagbara fester för både 
sektionen och resten av universitetet. 
Det är superkul och lärorikt plus att man 
får lära känna massor av nya människor!
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Det är vanligt att studenter börjar 
engagera sig i olika föreningar på uni-
versitetet först under andra året när 
trygghet och rutin infunnit sig. Det 
kan vara allt från körer och orkestrar 
till idrottsföreningar och filmsällskap. 
Se till att hitta något som du brinner 
för – ditt engagemang är guld värt!

Mer medicinsk teknik
I kursen Medicinsk teknik får du be-
kanta dig med livsviktig teknik inom 
vården, som exempelvis datortomo-
grafi, MR-kameror och EKG. På vår-
terminen läser du kursen Material för 
medicinsk teknik där du får använda 
avancerade mättekniker som ellipso-

metri och fluorescensmikroskopi. 
Andra medicintekniska kurser under 
år två är Biokemi och cellbiologi och 
Introduktion till biosensorteknik.

Matematik och dess tillämpningar
Flödesintegraler, potentialfält och 
Stokes satser – det mesta som du lär 
dig i vektoranalysen har tillämpningar 
inom andra områden, exempelvis 
både mekanik och elektromagnetism. 
Det är två viktiga grenar inom fysiken 
som du även kommer att studera 
under ditt andra år. Mekaniken syftar 
till att bygga vidare på gymnasiefysi-
ken ur ett medicintekniskt perspektiv 
och elektromagnetism är grunden för 

nästan all elektronisk utrustning.

Elektroteknik och MATLAB
Transistorer, operationsförstärkare 
och dioder är bara några exempel på 
elektriska komponenter som du kom-
mer att bekanta dig närmare med i 
kursen Elektronik och mätteknik. Du 
lär dig även att analysera elektriska 
kretsar med hjälp av allt från Kir-
choffs lagar till småsignalscheman. 
Under vårterminen kommer du att få 
en kort introduktionskurs i MATLAB, 
ett programmeringsspråk som du 
garanterat kommer att ha nytta av 
som framtida ingenjör. 

Under ditt andra år börjar du bli varm i kläderna och har kommit in i studentlivet ordentligt! De mest 
grundläggande kurserna är avklarade och du kommer att märka av medicinsk teknik i din utbildning i 
större utsträckning än tidigare. Mer avancerade kurser innebär att kraven på dig höjs, men nu när du fått 
upp ångan kommer det inte att vara några problem. Det här kommer att bli ett spännande år!

ÅRSKURS 2

MAX GEFVERT är född och uppvuxen 
i Nynäshamn utanför Stockholm och 
läser sitt tredje år på Medicinsk teknik. 
När det finns tid och pengar över lägger 
han det på resor till surfparadis eller 
puderklädda alper.

Var det svårt att hitta boende? 
-Nej faktiskt inte, men jag hade nog en 
del tur. En kompis kompis skulle precis 
flytta ut och jag fick ta över hennes 
kontrakt. Därefter har jag bott i korridor 
och nu precis flyttat in i en trea med en 
klasskamrat! 

Varför tycker du att andra ska söka 
Medicinsk teknik?
-Det är en bred utbildning som 

kombinerar det bästa från två världar. 
Människokroppen är ett fantastiskt 
fenomen som lyckas förvåna mig 
gång på gång. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att det är en 
civilingenjörsutbildning så det blir 
mycket matte och fysik, vilket jag gillar.

Är du aktiv i någon studentförening?
-Jag har precis börjat engagera mig i 
LiU Water & Wind. Vi är en förening 
för alla möjliga vattensporter som våg-, 
kite-, och vindsurf, segling, dyk och 
sist men inte minst wakeboard! Där är 
jag medlem i wakeboardutskottet och 
anordnar åkning för alla studenter som 
är intresserade!
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Ditt tredje år på Medicinsk teknik 
innehåller många intressanta kurser 
och under våren gör du ditt kandidat-
arbete. I slutet av år tre väljer du även 
masterprofil inför dina två avslutande 
år på universitetet. 

Ännu mer medicinsk teknik!
Under år tre läser du ännu fler 
poäng medicinsk teknik än under 
år två. Målet med kursen Medicinsk 
strålningsfysik är bland annat att ge 
dig kunskaper om joniserande och 
icke-joniserande strålnings växelver-
kan med materia. Kursen Medicinska 
bilder avser att ge dig en fördjupad 
förståelse för ultraljudsbilder, datorto-
mografi och magnetkameror. Du får 
även en grundläggande inblick i tvådi-
mensionell signalbehandling. Senare 

under vårterminen gör du också ett 
projekt i medicinsk teknik som kandi-
datarbete. Det kan gå ut på allt från att 
tillverka kirurgiska instrument till att 
programmera mjukvara för att kunna 
analysera löpteknik.

Att programmera i C++ 
I kursen Programmering och data-
strukturer lär du dig programmera 
C++ för att kunna konstruera 
procedur- och objektorienterade 
program. Inom kursens ramar 
gör du även ett projekt i grupp för 
att utveckla din problemlösande 
förmåga. 

Reglering, signaler och system
Elektroteknik är ett viktigt område 
för den medicintekniska ingenjören, 

vilket speglas i poänguppdelningen 
för år tre. I kursen Reglerteknik lär du 
dig bland annat att utföra system-
analys och konstruera reglersystem 
med undervisningsexempel hämtade 
från kemi och biologi. För att få 
grundläggande kunskaper om 
signaler och system läser du kursen 
med samma namn. Här kommer du 
att ha stor nytta av dina kunskaper 
från transformteorikursen som du 
läst ett år tidigare. 

Boltzmann, Maxwell och Einstein
I kursen Modern fysik får du bekanta 
dig närmare med 1900-talets ban-
brytande teorier av dåtidens fysik-
pionjärer. Kursen tar bland annat 
upp grundläggande kvantfysik och 
relativitetsteorin. 

Under ditt tredje år kommer du, tydligare än förut, att känna av kopplingen mellan det du läser nu och 
tidigare kurser. Du är snart halvvägs genom dina studier men det kommer att kännas som om du precis 
började. Glöm inte att ta till vara på tiden – lev i nuet och njut av din studietid.

ÅRSKURS 3

 

PERNILLA PETERSSON är 23 år gammal 
och kommer från den lilla orten Burse-
ryd i gränslandet mellan Småland och 
Halland. På fritiden gillar hon att umgås 
med vänner och att baka. Hon är i nulä-
get i slutfasen med sitt kandidatarbete.

Varför valde du Medicinsk teknik?
-Jag var först inne på att söka Y men 
precis innan jag skulle söka i trean fick 
jag höra talas om Medicinsk teknik. Jag 
tyckte att det verkade spännande då det 
var ett nytt program och möjligheten 
att få jobba med att hjälpa människor 
kändes väldigt lockande.

Kan du berätta lite om ditt kandidat-
arbete?
-Vi har gjort en guidewire, vilket är ett 
instrument som används vid bland 
annat kranskärlsoperationer. Det är ett 
långt smalt verktyg som man för in till 
hjärtat för att där kunna öppna upp 
blodkärl. Det som gör vår guidewire unik 
är att vi designat en böjbar tipp för att 
öka rörligheten och på så sätt förenkla 
det kirurgiska ingreppet.

”...MÖJLIGHETEN 
ATT FÅ JOBBA 

MED ATT HJÄLPA 
MÄNNISKOR 

KÄNDES VÄLDIGT 
LOCKANDE”
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MASTERPROFILER 
MEDICINSK TEKNIK

Inför det fjärde året väljer du master-
profil och kommer även att kunna 
skräddarsy dina två sista år ytterligare 
då många kurser är valbara. Under 
år fem gör du även ditt exjobb, ett 
lärorikt och viktigt projekt innan du 
tar steget ut i arbetslivet.

Medicintekniska material
Implantat, biosensorer, vävnads-
strukturer för celltillväxt och 
regenererad vävnad tillhör ett 
ständigt ökande ingenjörsområde 
som du kan få vara med och utveckla. 
Profilen Medicintekniska material 
ger dig förutsättningar för att kunna 
analysera, identifiera och förändra 
material. Profilen är särskilt lockande 
för dig som är intresserad av hur 

moderna och funktionella material 
kan skapa nya förutsättningar inom 
sjukvården. 

Medicintekniska modeller
Profilen Medicintekniska modeller 
syftar till att ge dig en god grund om 
anatomiska och fysiologiska tillstånd 
och förlopp. Med ingenjörsmässiga 
metoder lär du dig till exempel att 
skapa modeller för olika biomedicin-
ska fenomen. Det kan handla om att 
matematiskt beskriva hur olika mo-
lekyler transporteras runt i kroppen 
eller hur smart signalbehandling kan 
hjälpa oss hitta viktig information i 
svaga signaler från kroppens nervba-
nor. Om du gillar naturvetenskap och 
gärna letar efter en teoretisk kärna i 

olika praktiska problem är det här rätt 
profil för dig.

Medicinsk bildanalys och visualisering 
Målet med profilen Medicinsk 
bildanalys och visualisering är att 
ge dig kunskap om hur olika typer 
av bilddata kan genereras och be-
arbetas för att maximera nyttan av 
bildgivande undersökningar som görs 
inom modern sjukvård. Du lär dig att 
med matematiska verktyg analyserar 
och tolka data, exempelvis i form av 
bilder från ultraljud, datortomografi 
eller molekylära avbildningar. Profilen 
vänder sig till dig som är intresse-
rad av matematik, fysik, signalteori, 
optimering, tekniska beräkningar och 
lärande system. 

Med de tre första åren bakom dig har du den mest intressanta delen i din utbildning kvar. Med tre 
masterprofiler att välja på kan du specialisera dig inom ett område som du själv tycker är spännande. 
Det är dags att lägga i en extra växel och blicka framåt – din examen är nära!
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Som student på Medicinsk teknik har 
du stora möjligheter att tillbringa en 
del av din studietid utomlands. 

Avtalsuniversitet
Tekniska högskolan har avtal med 
över 250 universitet i mer än 50 
länder runt om i världen. Att åka på 
utbyte till ett avtalsuniversitet bety-
der att du inte behöver betala några 
avgifter. Du betalar enbart för boende 
och uppehälle.

Erfarenheter
Att ta ett utlandsår är något riktigt 
roligt men samtidigt en stor 

utmaning. Goda språkkunskaper 
är viktiga, inte minst eftersom 
arbetsmarknaden idag är väldigt 
internationell. En utlandsvistelse 
under studieåren är dock mycket mer 
än bara fördjupade språkkunskaper. 
Man knyter många nya kontakter, lär 
känna en ny kultur, får massvis med 
erfarenheter och kan få vänner för 
livet. Oftast mognar och utvecklas 
man även en hel del som person 
under en utlandsvistelse. 

Internationella forskningscentrum
Studier utomlands ger dig en 
inblick i hur studier och forskning 

går till vid andra universitet och 
forskningscentrum. Tag chansen 
att läsa en termin vid Eindhoven 
University of Technology eller ett år i 
Frankrike. Du kan också få möjlighet 
att göra ditt kandidatarbete eller 
exjobb utomlands!

Merit
Ett utlandsår är en fantastisk erfa-
renhet, en fin merit och kanske en 
språngbräda för den som vill arbeta 
internationellt efter examen. Även 
om du söker jobb i Sverige är en väl 
genomförd studievistelse i utlandet 
något som uppskattas av arbetsgivare.

ATT PLUGGA UTOMLANDS
Att studera utomlands ger nya vänner, upplevelser och erfarenheter som kompletterar din examen. Alla 
studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet har möjlighet att förlägga en termin eller 
ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Om du vill byta ut din vanliga studiemiljö och ge dig ut på ett riktigt 
äventyr kan vi rekommendera utlandsstudier, du kommer att få minnen för livet!
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FRIDA ROSANDER tog till vara på 
möjligheten att spendera delar av 
utbildningstiden utomlands. Med ett 
års studier i Valparaíso och exjobb i 
Paris har hon bagaget fullt av interna-
tionella erfarenheter. 

Varför valde du Medicinsk teknik?
-Jag kände att jag ville läsa lite mer 
tvärvetenskapligt. Dessutom har jag 
alltid varit intresserad av biologi och i 
synnerhet människokroppen. Gene-
rellt sett tror jag att det är viktigt att 
man väljer att läsa det man är intres-
serad av. Speciellt efter de tre första 
åren. Jag tror inte heller att det gör så 
mycket, annat än rent ekonomiskt, 
om man råkar lägga en eller ett par 
terminer extra på utbildningen. Enligt 
mig är det är viktigare att inte stressa 
igenom studietiden. 

Hur var det att studera i Valparaíso?
-Det var enormt lärorikt och roligt! 
Jag studerade ett år vid Universidad 
Técnica Federico Santa María i Valpa-
raíso, Chile. Där läste jag och mina 
chilenska kamrater kurser tillsam-
mans med bland annat mekanik- och 
elektronikingenjörer. Jag reste runt 
både i Chile samt till Peru och Argen-
tina. Sommarlovet över december och 
januari är långt så man har mycket 
tid över för att lära känna Sydamerika 
och språket.

Skulle du rekommendera andra att 
studera utomlands?
-Det kräver självklart lite mer av en 
att plugga utomlands. Man måste 
själv leta upp relevanta kurser, fixa 
boende, alternativt söka stipendier 
etc. Linköpings universitet hjälper 
till jättemycket, men de har inte så 
mycket specifik information om varje 

land och universitet. Däremot kan 
de berätta allt man behöver veta om 
försäkringar, studiemedel, tillgodo-
räknande av kurser och liknande. För 
mig var det en fantastisk upplevelse 
att åka utomlands och jag tycker att 
alla som har möjlighet bör testa på 
det!

Slutligen, kan du berätta lite om ditt 
exjobb? 
-Exjobbet gjorde jag i Orsay utanför 
Paris på företaget Image Eyes. Det 
gick ut på att jag skulle urskilja kant-
erna på sjuka områden i högupplösta 
näthinnebilder. Detta var första steget 
mot att automatiskt kunna detektera 
progressionen av en näthinnesjuk-
dom. Det var väldigt lärorikt att göra 
exjobbet utomlands. Det var även 
roligt att få lära känna en ny kultur 
och att uppleva hur det kan vara på ett 
franskt företag.

MEDICINSK TEKNIK
I VALPARAÍSO

FRIDA ROSANDER
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Medicinsk teknik är ett mycket brett område och det spänner över många discipliner inom både teknik 
och naturvetenskap. Det återspeglas i bredden hos den forskning som bedrivs vid olika avdelningar på 
Tekniska högskolan. Exempel på forskningsområden är visualisering, nanomaterial, biomedicinsk optik 
och biosensorer.

Medicinteknisk forskning kan exempelvis 
handla om hur man på bästa sätt för sam-
man bilddata från olika typer av sensorer 
för att sedan kunna visualisera informa-
tionen. Ett annat exempel är att studera 
samverkan mellan människokroppen 
och olika material för att kunna ta fram 
bästa möjliga implantat för att ersätta viss 
vävnad. Nedan följer korta intervjuer med 
två framstående forskare inom medicinsk 
teknik vid Linköpings universitet.

NEDA HAJ-HOSSEINI är teknologie doktor 
vid Institutionen för medicinsk teknik 
och bedriver bland annat forskning inom 
biomedicinsk optik med målet att lättare 
kunna urskilja hjärntumörer.

- Vid operation kan det vara svårt att 

urskilja avgränsningen mellan hjärntumö-
rer, särskilt de maligna, och frisk vävnad 
med ögat eller genom kirurgiska mikro-
skop. För att underlätta för kirurgen har 
vi på Institutionen för medicinsk teknik 
vid Linköpings universitet utvecklat ett 
fluorescenssystem. Det möjliggör objektiv 
och kvantitativ mätning av ett fluoresce-
rande kontrastmedel som ges till patien-
terna före operation. En liten fiberoptisk 
”penna” används sedan för att mäta på 
ytan eller på djupet. Resultatet ger kirur-
gen mesta möjliga information, även av 
tumörer som annars är dolda. Mätningen 
går fort och är anpassad för att fungera i 
operationssalen. Metoden har testats på ett 
antal patienter vid Neurokirurgiska klini-
ken på Universitetssjukhuset i Linköping 
med mycket positiva resultat!

MAGNUS BORGA är professor i medicinsk 
informatik och forskar inom medicinsk 
bildanalys.

- Min forskning handlar om automatiska 
metoder för analys av medicinska 
bilder. Bland annat utvecklar jag och 
min forskargrupp mjukvara för att mäta 
mängden fett och muskler i kroppen 
med hjälp av magnetkamera. Det kan 
till exempel användas för att studera och 
utvärdera behandlingar mot övervikt och 
fetma och olika muskelsjukdomar. Vi kan 
också avbilda brunt fett som är ett ganska 
nyupptäckt mänskligt organ. Brunt fett 
har den unika förmågan att omvandla 
energi till värme utan att vi rör på oss och 
därför kan det komma att bli en viktig 
komponent i behandling av fetma.

FORSKNING 
I VÄRLDSKLASSNEDA HAJ-HOSSEINI MAGNUS BORGA
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VAD GÖR TIDIGARE STUDENTER NU?

När tog du examen och vad har du gjort 
sedan dess?
-Jag tog examen 1995, gjorde mitt exjobb 
på Institutionen för medicinsk teknik och 
fick sedan en doktorandtjänst vid samma 
institution. Det handlade om optiska sen-
sorer för patientövervakning. Vi försökte, 
med hjälp av optiska klämmor, att mäta 
själva andetagen i signalen för att ännu 
snabbare kunna larma om en patient 
slutade andas. 

Efter att jag blev färdig teknologie doktor 
år 2000 fortsatte jag som forskarassistent. 
Jag jobbade med flera olika forsknings-
projekt. Vi gjorde bland annat ett bärbart 

instrument som skulle mäta mjölksyra 
hos idrottare utan att behöva ta blodprov, 
en mätare som man lyste med i örat för att 
diagnostisera och skilja på olika typer av 
öroninflammation, och alla möjliga spän-
nande, märkliga, roliga projekt. Jag tyckte 
det var lite för spännande att förverkliga 
idéer praktiskt så under 2007-2009 star-
tade jag två olika bolag tillsammans med 
tidigare kollegor. Där har jag varit sedan 
dess.

Har du några bra tips till blivande 
studenter?
Om du som jag är intresserad av forsk-
ning, stirra dig inte blind på vilka tjänster 

som är utlysta. Börja istället tidigt med att 
prata med de anställda vid den institution 
du tror mest på, visa framfötterna på olika 
sätt och gör exjobbet på institutionen. 
Våga satsa på egna idéer och bygg din 
egen tillvaro. Medicinsk teknik är utmärkt 
på LiU. Den tvärvetenskapliga naturen gör 
att man lättare får nya idéer och snabbare 
kan bli riktigt bra på dom.

UTVECKLARE PÅ AMRA

Johannes Rosander jobbar på det forskningsnära företaget AMRA som utvecklar 
analysmetoder för medicinska bilder. De är inriktade på att bestämma fett- och 
muskelvolym från bilder tagna med hjälp av en magnetkamera.

Varför valde du profilen Medicinsk teknik?
-Jag har i många år varit intresserad av 
hur man tar fram bilder av kroppens 
insida utan kirurgiska ingrepp, så det 
var självklart att välja Medicinsk teknik 
när det var dags för profilvalet i trean. 
Efter att under tre år ha sysslat med icke 
biologiska system kändes det kul att 
öka bredden på utbildningen genom att 

applicera ingenjörstänket på kroppens 
system. Det är spännande att försöka mäta 
och kontrollera något så komplext som 
människokroppen. 

Vad har du tagit med dig från utbildningen 
ut i arbetslivet?
-Det jag har haft störst nytta av efter studi-
erna är all träning på problemlösning. När 

man stöter på något nytt tekniskt problem 
känner jag att utbildningen gett mig en 
bra grund för att förstå problemet eller i 
alla fall få en känsla för hur jag ska lösa 
det. Jag har haft stor nytta av de många 
matematikkurser som jag har läst efter-
som de speciellt har gett en bra träning i 
strukturerad problemlösning.

Anders Johansson läste Teknisk fysik och elektroteknik (Y) med 
inriktningen Medicinsk teknik och jobbar just nu i två aktiebolag 
som han varit med och startat. Han är VD på företaget BioOptico 
som sysslar med bildbehandling för titthålskirurgi och i Minovi 
är han grundare och utvecklingschef. Båda företagen bygger på 
forskningsresultat från hans tidigare akademiska karriär inom 
medicinsk teknik.

VD BIOOPTICO OCH 
UTVECKLINGSCHEF MINOVI

JOHANNES ROSANDER

ANDERS JOHANSSON
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