
Bilaga 1 

MEDFARM 2017/1000. Fastställd av områdesnämnden för medicin och farmaci 2019-10-23.  

 
 

Tidsplan för utbildningsutvärderingar 2017-2022 inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

MedFarm utvärdering UKÄ utvärdering  UKÄ granskning av kvalitetssäkringsarbetet UKÄ tematisk utvärdering 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VT HT VT HT VT HT VT HT VT HT VT HT 

Magisterprogram i 
klinisk farmaci 
(pilotomgång) 

 Receptarieprogrammet  Barnmorske- 
programmet 

Masterprogram i 
läkemedelsmodellering 

Apotekarprogrammet 

Fysioterapeut- 
programmet 
(pilotomgång) 

Biomedicinska 
analytikerprogrammet 

  Kompletterande 
utbildning vid 
farmaceutiska 
fakulteten1  

Kompletterande 
utbildning vid medicinska 
fakulteten1 

Masterprogram i 
läkemedelsanvändning 
Masterprogram i 
läkemedelsutveckling 

    Röntgensjuksköterske- 
programmet 

  Masterprogram vid 
medicinska fakulteten2 

Logopedprogrammet 

    Forskarutbildning inom 
medicin och farmaci 

  Biomedicinprogrammet Specialistsjuksköterske- 
programmet3 

         Fristående kurs, 
uppdragsutbildning och 
övrig utbildning vid 
medicinska fakulteten4 

       Forskarutbildning 
inom medicin och 
farmaci 

Sjuksköterskeprogrammet  

         Specialistsjuksköterske- 
programmet (ett urval 
inriktningar) 

 

       Granskning av 
kvalitetssäkrings- 
arbetet 

 Fristående kurs, 
uppdragsutbildning och 
övrig utbildning vid 
farmaceutiska fakulteten4 

Hållbar utveckling       Tema ännu ej bestämt   
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1. Med kompletterande utbildning avses utbildningar för apotekare, receptarier och biomedicinska analytiker med utländsk examen som vetenskapsområdet för medicin 
och farmaci anordnar. 

2. Följande masterprogram avses: Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning, Masterprogram i biomedicin, Masterprogram i folkhälsa, Masterprogram i forensisk 
vetenskap, Masterprogram i global hälsa, Masterprogram i infektionsbiologi, Masterprogram i innovativ medicin, Masterprogram i medicinsk forskning, 
Masterprogram i molekylär medicin, Masterprogram i medicinsk nuklidteknik. Utbildningar på avancerad nivå som vetenskapsområdet för medicin och farmaci 
tillsammans med andra lärosäten anordnar (exempelvis IMMIM) kommer även att utvärderas. 

3. De inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet som inte utvärderas av UKÄ HT 2021 - VT 2022 kommer att utvärderas av programkommittén för 
sjuksköterskeprogrammen 2022. 

4. Med fristående kurs avses kurser som inte ingår i ett utbildningsprogram eller inte ingår i ett huvudområde som redan har utvärderats av ett utbildningsprogram. 
Huvudområdet fysioterapi på avancerad nivå räknas även in bland fristående kurser vid medicinska fakulteten eftersom huvudområdet på avancerad nivå inte 
utvärderades 2017. Med övrig utbildning avses utbildning som inte utgörs av ett utbildningsprogram eller ett huvudområde som redan har utvärderats, exempelvis 
SOFOSKO. 

 

Utvärderingsenhet 

Som en generell regel utvärderas huvudområde tillsammans med utbildningsprogram och utgör en utvärderingsenhet. Fristående kurser med samma huvudområde som 
utbildningsprogrammet utvärderas av utbildningsprogrammet. Vid tillfällen då det är möjligt för studenter att utöver yrkesexamen ansöka om generell examen (exempelvis 
kandidatexamen eller magisterexamen) med samma huvudområde som utgör basen i en yrkesexamen är det viktigt att beakta skillnader avseende de mål som gäller för 
yrkesexamen respektive generell examen. 

Om det av strategiska skäl är fördelaktigt att frångå denna regel och utvärdera huvudområde inom en annan utvärderingsenhet uppmanas utbildningsprogram att inkomma 
med en förfrågan till GRUNK eller GRUFF. Efter att förfrågan har godkänts i respektive kommitté skickas förfrågan vidare till ON för beslut. 


