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1

INNLEDNING

1.1

Grunnlaget for fagplanen

Fagplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Rammeplan for
bioingeniørutdanning og Forskrift til Rammeplan for bioingeniørutdanning, fastsatt av Utdanningsog forskningsdepartementet 1. desember 2005, ifølge § 46 nr 2 i lov av 12 mai 1995 nr 22 «Om
universiteter og høgskoler og St. meld. Nr. 27 “Gjør din plikt - og krev din rett” kvalitetsreform av
høyere utdanning 9. mars 2001.
Studiet utgjør 180 studiepoeng og fullført utdanning gir rett til graden Bachelor i
bioingeniørfag og autorisasjon som Bioingeniør i Norge.

1.2

Målgruppe

Studenter som ønsker å arbeide i helsevesenets laboratorier.

1.3

Opptakskrav

Opptak til bioingeniørutdanning er regulert av forskrift om rangering av søkere til grunnutdanninger
ved universiteter og høgskoler. Grunnlag for opptak er generell studiekompetanse eller tilsvarende
realkompetanse. Tilleggskrav; Matematikk R1, S1+S2 (2MX, 2MY eller 3MZ) og enten BIO1 (2BI)
eller FYS1 (2FY) eller KJE1 (2KJ). Ved opptak er det en kvote på 80 % for søkere som kan
dokumentere nordnorsk tilhørighet. Innenfor denne regionale kvoten er det en kvote på 10 % for
samiske søkere.

1.4

Undervisningsspråk

Norsk er undervisning og eksamensspråk

1.5

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet. Det
helsevitenskaplige fakultet har inngått avtaler om studentutveksling knyttet til
institusjonsnettverk i Norden (Nordplus) og Europa (Erasmus). Det er også mulig å
gjennomføre utvekslingsopphold utenom Europa. Det er mest aktuelt å gjennomføre slike
utvekslingsopphold i andre eller tredje studieår. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til
programkoordinator eller informasjon gjennom internasjonal koordinator.

1.6

Historikk

I Tromsø startet toårig fysiokjemikerutdanning i januar 1974 som et samarbeid mellom daværende
Tromsø Yrkesskole og Sentralsykehuset i Tromsø. Tromsø Yrkesskole hadde ansvaret for første
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studieår og Sentralsykehuset for det andre studieåret. Til det første kullet ble det tatt opp 12
studenter. Etter avtale med Nordland Sentralsykehus i Bodø økte opptaket til 20 studenter i 1975.
Studentene hadde første studieår ved Tromsø Yrkesskole. Andre studieår var studentene fordelt
mellom Sentralsykehuset i Tromsø og Nordland Sentralsykehus. Denne ordningen fortsatte frem til
1982. I 1981 ble helsefagutdanningene på høyere nivå overført fra Sosialdepartementet til Kultur- og
vitenskapsdepartementet og innlemmet i det regionale høgskolesystemet. Fysiokjemikerhøgskolen i
Tromsø ble da etablert som en egen organisatorisk enhet I 1985 startet høgskolen en 3-årig felles
grunnutdanning av medisinsk/teknisk laboratoriepersonell med yrkestittel Bioingeniør.
Bioingeniørutdanningen er senere blitt reorganisert flere ganger; i 1990 som en del av Tromsø
Helsefaghøgskole og fra 1994 som en del av Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag. I 2009
fusjonerte Høgskolen med Universitet i Tromsø, og Bioingeniørutdanningen ble organisert ved Det
Helsevitenskaplige fakultet, Institutt for medisinsk biologi.

1.7

Yrkesmuligheter/kompetanse

Bioingeniøryrket har en naturvitenskapelig og helsefaglig forankring som nedfelles i teknisk pregede
oppgaver. Karakteristisk for bioingeniørfaget er at man i yrkesutøvelsen integrerer medisinsk,
teknisk og metodologisk kompetanse. Samtidig skal bioingeniøren forholde seg til mennesker
gjennom prøvetaking av pasienter og behandling av biologisk materiale. Bioingeniørene gir også
veiledning til pasienter og samarbeidende helsepersonell om hvordan prøvene skal tas og behandles.
De fleste bioingeniører arbeider i medisinske laboratorier, hvor de har ansvar for det daglige
analysearbeidet. Bioingeniørene arbeider også med å tilpasse blodkomponenter fra blodgiver til
pasient. De utfører kvalitetskontroll, metodeutvikling og standardisering av metoder i tillegg til
feilsøking og vedlikehold av instrumenter. Dette innebærer at bioingeniørene foretar faglige
vurderinger på alle trinn i arbeidsprosessen fra prøven tas til resultatet avgis. Det analytiske arbeidet
bioingeniørene utfører i de medisinske laboratoriene forutsetter en medisinsk forståelse av
analysesvarene. Bioingeniørenes arbeid utgjør et viktig ledd i forebygging, screening,
diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.
Bioingeniører er kvalifisert for arbeider i mange typer laboratorier der det gjøres analysering av
biologisk materiale, dette er for eksempel ulike naturvitenskaplige forskningslaboratorier,
næringsmiddellaboratorier, veterinærmedisin og lignende. Mange bioingeniører arbeider i slike
laboratorier som ikke direkte er knyttet til helsevesenet.
Bioingeniørene har ansvaret for å utøve sitt fag og yrke på et verdimessig fundament som skal være
felles for alt helsearbeid. Dette innebærer at de også blant annet må kunne håndtere etiske dilemmaer
som de møter i yrkesutøvelsen på en forsvarlig måte.

1.8

Utdanningsprofil

Bioingeniørstudiet er en helsefaglig profesjonsutdanning. Hovedmålet med studiet er at
studentene etter endt utdanning skal være kvalifisert til å arbeide i ulike laboratoriedisipliner i
helsevesenet, både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Dette betyr at de har
tilegnet seg teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i bioingeniørfaglige arbeidsmåter.
Kravene til ærlighet og nøyaktighet i det praktiske arbeidet skal være svært høye. Utdanningen
er praksisrettet, noe som innebærer mye praksis både i universiteters laboratorier og i
medisinske laboratorier i helsevesenet.
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2

Studiets overordnede mål

2.1

Formål

Formålet med studiet er å utdanne bioingeniører som er kvalifisert for arbeid i alle de ulike
medisinske laboratoriene. Utdanningen skal gi grunnlag for autorisasjon som bioingeniør og graden
Bachelor i bioingeniørfag. Utdanningen skal også gi grunnlag for videre studier på høyere nivå.
Studiet kvalifiserer også for arbeid i beslektede naturvitenskapelige og industrielle
forskningslaboratorier.
Etter endt utdanning skal studentene ha utviklet et faglig grunnlag som er nødvendig for å ivareta
dagens og framtidens behov for bioingeniørfaglige tjenester.

2.2

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt studie være kvalifisert for laboratoriearbeid i medisinske
laboratorier
Dette innebærer at de skal kunne:
• anvende teknikker og instrumenter som brukes i medisinske laboratorier
• vurdere analysemetoders muligheter, pålitelighet, begrensninger og feilkilder
• vurdere analyseresultaters medisinske betydning
• anvende laboratoriets kvalitetssystem og informasjonssystem
• anvende laboratoriets yrkesetiske retningslinjer og møte pasienter med respekt
• utføre blodprøvetaking, tappe blodgivere og behandle biologisk prøvemateriale
• delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid innen bioingeniørfag
• formidle fagstoff til kollegaer og andre yrkesgrupper

3

ORGANISERING OG STUDIESTRUKTUR

3.1

Varighet

Bioingeniørutdanningen er et tre-årig heltidsstudium som utgjør 180 studiepoeng. Studieåret er på 40
uker og er organisert slik at studentenes arbeidsbelastning i løpet av hvert år tilsvarer 60
studiepoeng. En uke heltidsarbeid for studenten tilsvarer 1,5 studiepoeng. Teoridelen av studiet
omfatter ca. 120 studiepoeng, mens praksisstudiene samlet omfatter ca. 60 studiepoeng av disse er
ca. 20 studiepoeng ekstern laboratoriepraksis ved medisinske laboratorier.
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3.2

Emneinndeling ifølge rammeplanen

Studiet er totalt på 180 studiepoeng. Innen de tre hovedemnene fra rammeplanen er fordelt på
følgende emner:
Hovedemne 1

Naturvitenskapelige emner

72 studiepoeng

BIOIN-101

Fysiologi med anatomi og histologi

10 sp

MBI-1101

Generell og analytisk kjemi

MBI-1102

Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder

MBI-1103

Medisinsk laboratorieteknologi

10 sp

BIOIN-104

Molekylærbiologi*

13 sp

BIOIN-109

Statistikk

9 sp

10 sp
20 sp

* tre studiepoeng i fra hovedemne 1 er integrert i hovedemne 3

Hovedemne 2

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner 15 studiepoeng

Vitenskapsteori og forskningsmetode

3 sp

Etikk

6 sp

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

6 sp

(Delemnene omtales i fagplan for felles innholdsdel).

Hovedemne 3

Medisinske laboratorieemner*

93 studiepoeng

BIOIN-105 Hematologi

9 sp

BIOIN-107 Medisinsk mikrobiologi

18 sp

BIOIN-108 Immunologi og transfusjonsmedisin

18 sp

BIOIN-110 Patologi med histopatologi og cytologi

12 sp

BIOIN-111 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og klinisk farmakologi

24 sp

BIOIN-112 Avsluttende Bacheloroppgave


12 sp

Tre studiepoeng fra hovedemne 1 er integrert i hovedemne 3.
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Hovedemner 3, medisinske laboratorieemner er i rammeplanen fordelt med i laboratorieteknologi 65
studiepoeng og laboratoriemedisin 25 studiepoeng.

3.3

Studiestruktur

De fleste emnene er organisert på samme måte som beskrevet for emneinndeling og
studiepoengfordeling. For noen av emnene har vi imidlertid valgt å organisere undervisningen med
en noe annen sammensetning av emnene. Undervisningen og avsluttende vurdering skjer etter
følgende inndeling:
studieår

Emne

Studie- Eksamen
poeng

Første

Hel-0700 Felleskurs Helsefakultetet*

10

Høst

studieår

BIOIN-101 Fysiologi

10

Høst

60

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi

10

Vår

studiepoeng MBI-1102 Biokjemi og organisk kjemi med

20

biokjemiske arbeidsmetoder

Vår

MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

10

Vår

Ekstern praksis tilsvarer 3 studiepoeng og
gjennomføres i MBI-1102 og MBI-1103 i første
studieår
Andre

BIOIN-104 Molekylærbiologi**

14

Høst

studieår

BIOIN-105 Hematologi **

10

Høst

60

BIOIN-107 Medisinsk mikrobiologi

18

Vår

18

Vår

studiepoeng BIOIN-108 Immunologi og transfusjonslære

Ekstern praksis tilsvarer 9,5 studiepoeng og er
fordelt på alle emnene i andre studieår
Tredje

BIOIN-110 Patologi

12

Vår

studieår

BIOIN-109 Statistikk**

10

Høst

60

BIOIN-111 Medisinsk biokjemi**

25

Vår

13

Vår

studiepoeng BIOIN-112 Bacheloroppgave **

Ekstern praksis tilsvarer 8,5 studiepoeng og fordeles
på BIOIN-110 og BIOIN-111i tredje studieår
* undervisning i 10 studiepoeng skjer felles med andre grunnutdanninger ved Det
helsevitenskaplige fakultet.
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** Samfunnsvitenskap og humanistiske emner, 5 studiepoeng
Disse 5 studiepoeng fordeles med 1 studiepoeng til hvert av emnene; BIOIN-104
molekylærbiologi, BIOIN-105 hematologi, BIOIN-109 statistikk, BIOIN-111 medisinsk biokjemi
og BIOIN-112-Bacheloroppgaven.

4

INNHOLD

4.1

Oppbygning av studiet

Studieopplegget og undervisningen er lagt opp slik at det er progresjonen i studiet.
 I første studieår er det mest grunnleggende naturvitenskaplige emner der forståelse av
generelt laboratoriearbeid er en viktig del.
 I andre og tredje studieår er det hovedsakelig fokus på de medisinske laboratorieemnene.
Hele studiet er organisert slik at teoretiske og praktiske studier er nært knyttet til hverandre.
Praksisstudiet i hvert emne omfatter laboratoriekurs som gjennomføres i universitetets laboratorier,
og i mange av emnene også i medisinske laboratorier ved sykehus.
De naturvitenskapelige emnene i første studieår gir grunnlag for videre studier innen de medisinske
laboratorieemnene. Læringsutbyttet innen de naturvitenskapelige emnene vil derfor henge nøye
sammen med og være integrert i læringsutbyttet innen de medisinske laboratorieemnene.
Læringsutbyttet innen de samfunnsvitenskapelige og humanistiske emnene er nærmere beskrevet i
felles innholdsdel.
Rammeplanen bruker fellesbetegnelsen ”medisinske laboratorieemner” med delemnene
laboratoriemedisin, medisinsk laboratorieteknologi, kvalitetsutvikling og intern kontroll. I denne
fagplan er de medisinske laboratorieemner beskrevet med de medisinske fagbetegnelsene. I andre
og tredje studieår undervises de medisinske laboratorieemnene, dette er emner med nær tilknytning
til yrkesfeltet. Studentene lærer om analysering av pasientprøver, vurdering av analysesvar,
kvalitetssikring, bruk og vedlikehold av instrumenter. De lærer også blodprøvetaking av pasienter og
tapping av blodgivere.
I andre studieår undervises det i molekylærbiologi, mikrobiologi, hematologi, og immunologi og
transfusjonsmedisin. Dette er emner som både bygger på hverandre og som faglig passer sammen.
Noe undervisning gjennomføres ved integrerte opplegg innen disse emnene.
I tredje studieår undervises det i statistikk, medisinsk biokjemi og patologi. Delemnene i patologi og
medisinsk biokjemi er tilpasset hverandre, både angående organisering og faglig innhold. Det
samme gjelder medisinsk biokjemi og statistikk. Her gjennomføres også noe undervisning integrert.
Undervisningen i tredje studieår bygger på emnene fra første og andre studieår.
Kvalitetsutvikling og intern kontroll er viktig i medisinske laboratorier og derfor integrert i alle de
medisinske laboratorieemnene.
Studiet avsluttes med Bacheloroppgaven. Oppgaven er et vitenskapelig eller faglig
fordypningsarbeid innen et bioingeniørfaglig tema. De fleste studentene gjennomfører oppgaven i et
av de samarbeidene laboratoriene på UNN, eller ved Institutt for medisinsk biologi. Studentene
samarbeider to til tre studenter, og velger til en viss grad
samarbeidspartner og tema.
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4.2

Praksis

Praksis i medisinsk laboratorier er knyttet til alle de tre hovedemnene og varierer i omfang fra
enkeltdager til perioder på flere uker. I alle de medisinske laboratorieemnene er det eksterne
praksisstudier i medisinske laboratorier, ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Disse
praksisstudiene gjennomføres hovedsakelig i andre og tredje studieår og er organisert slik at
studentene får delta i sentrale deler av bioingeniørfaglig arbeid. Intern praksis er organisert som
laboratoriekurs knyttet til både naturvitenskapelig emner og medisinske laboratorieemner i alle tre
studieår. I mange av disse kursene brukes det anonymiserte pasientprøver.

4.3

Felles innholdsdel

De samfunnsvitenskapelige og humanistiske emnene undervises i alle tre studieårene. Størstedelen
av emnet gjennomføres som felles undervisning med de øvrige grunnutdanningene ved Det
helsevitenskaplige fakultet i første studieår, mens resten gjennomføres på utdanninga tilknyttet
emner i andre og tredje studieår
I rammeplanene for de fleste helse–og sosialfagutdanningene er det etablert en felles innholdsdel
som utgjør 30 studiepoeng. For noen utdanninger, deriblant bioingeniørutdanningen utgjør felles
innholdsdel 15 studiepoeng. Felles innholdsdel har sin forankring i tverrfaglig samarbeid for å løse
problemene i helse – og sosialsektoren. Et felles innhold i utdanningene har som sitt siktemål å øke
viljen og evnen til samarbeid for pasientens beste. Det er utarbeidet egen beskrivelse for felles
innholdsdel som gjelder for alle de helsefaglige bachelorutdanningene ved Det helsevitenskapelige
fakultet.

4.4

Krav til gjennomføring

Følgende må tilfredsstilles for å følge normal studieprogresjon:
 Alle eksamener fra 1. studieår må være bestått før studenten kan avlegge første eksamen i
2. studieår.
 Alle eksamener fra 2. studieår må være bestått før studenten kan avlegge første eksamen i 3.
studieår.
 Alle praksisstudiene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til den individuelle
muntlige høringen i avsluttende fordypningsoppgave.
Hvis disse kravene ikke oppfylles, vil det få konsekvenser for studieprogresjonen ved at
studieforløpet forlenges med minst 1 år.

5

Undervisning-, lærings og arbeidsformer

Ved utdanningen benyttes det forskjellige arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid,
seminarer, prosjektarbeid, selvstudium og muntlige og skriftlige presentasjoner av eget arbeid.
I flere av emnene brukes studiemapper som arbeidsform. I mange av emnene inngår
praksisstudier i skolelaboratorier og i yrkesfeltet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
er viktig i studiet. Studentene følges opp ved jevnlig faglig veiledning.
Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet og selvstendighet. Egenaktivitet innebærer
blant annet at studentene samarbeider om oppgaver og problemløsning i studentorganiserte grupper.
Det forutsettes at studentene arbeider med studiene i fulle arbeidsuker.
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5.1

Studiemapper

Formålet med studiemapper er å lære å gjøre utvalg av faglig relevant stoff og reflektere over
problemstillinger og egen læring. Studiemapper brukes for å gi studentene tett oppfølging
underveis i studiet, og for at de skal få god uttelling for arbeid de gjør underveis i studiet og.
Denne studieformen skal også fremme studentenes selvstendighet og ansvarsfølelse.

5.2

Forelesninger/gruppearbeid/seminar

Forelesning brukes for å gjennomgå faglig stoff, og de siste utviklinger i emnene.
Forelesningsformen brukes også til gjennomgang av oppgaver og spesielle problemstillinger i
emnet. Gjennom studentforelesninger får studentene øvelse i å formidle og organisere faglig
stoff. Forelesninger etterfølges ofte av gruppearbeid og seminarer. Gruppearbeid brukes som
et forum for ideutveksling og refleksjon. Gruppearbeid kan også være ledd i forberedelse eller
etterarbeid i forbindelse med annen undervisning og for å arbeide med skriftlige eller muntlige
presentasjoner. Seminarer brukes for å utdype forståelse i emnene og til å integrere teori og
praksis. Disse skal også gi trening i samarbeid og formidling av emnet.

5.3

Praksisstudier

Praksisstudiene skal utvikle studentenes evne til å planlegge og utføre praktisk laboratoriearbeid og gi grunnlag for bioingeniørfaglige vurderinger. De foregår både i universitetets og i
medisinske laboratorier. Gjennom deltakelse i daglige laboratorierutiner skal studenten bli
kjent med sin fremtidige yrkesrolle. De skal utvikle forståelse for betydningen av samarbeid
med kolleger og andre yrkesgrupper og for hvordan et sykehus er organisert. I praksisstudiene
i yrkesfeltet skal studentene få trening i blodprøvetaking og samhandling med pasienter. De
skal bruke relevante analysemetoder, automatiserte analyseinstrumenter og lære om
rapportering av analyseresultater og deres medisinske betydning.

6

VURDERING

6.1

Mål for vurderingen

Vurderingsordningene skal ha som mål å gi universitet og studenter informasjon om studieforløp og
studiefremgang og å sikre at studenten har tilegnet seg de kvalifikasjoner som rammeplanen
beskriver som nødvendig for yrkesutøvelsen. Vurderingen har tre siktemål.
Vurderingens pedagogiske siktemål er å bidra til å fremme studentenes faglige innsikt og forståelse.
Vurderingens formelle siktemål er å gi grunnlag for offentlig godkjenning. Vurderingens veiledende
siktemål er å gi en kontinuerlig vurdering av studieoppleggets innhold og gjennomføring.
Vurderingsordningene skal sikre at studentene får jevnlig tilbakemelding om studieprogresjon og
læringsutbytte underveis i studiet.
Avhengig av ulike arbeidsformer og vurderingens siktemål, er ulike vurderingsformer valgt:
 Skriftlig skoleeksamen
 Muntlig eksamen
 Hjemmeeksamen
 Mappeeksamen
 Evaluering av laboratoriearbeid med vurdering av ferdigheter og holdninger, samt evnen til å
integrere teoretiske kunnskaper i praktisk laboratoriearbeid
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6.2

Evaluering av obligatoriske oppgaver; laboratoriejournaler, prosjektoppgaver og andre
obligatoriske hjemmeoppgaver
Evalueringssamtaler med studenter, individuelt eller i grupper
Vurdering av studieopplegg fra studenter, lærere og veiledere i praksisfeltet

Krav til studiedeltakelse

Det er krav om minimum 80 % studiedeltakelse i praksisstudiene. Alt fravær skal registreres av
praksisveileder/faglærer. Fraværsprosenten regnes i forhold til både arbeid på praksisstedet og
tilhørende undervisning på universitetet innenfor emnet. Studentene plikter å melde alt fravær til
praksisstedet/utdanningen snarest og hvis mulig før fraværet finner sted. Studenter med fravær
har ikke krav på særskilt tilrettelagte opplegg og må selv tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og
holdninger slik de er beskrevet i læringsmålene. Fravær utover 20 % gir ikke grunnlag for
vurdering og medfører at praksis ikke blir godkjent. Dersom fravær utover 20 % er dokumentert
regnes det ikke som et forsøk. Udokumentert fravær utover 20 % regnes som et forsøk.

6.3

Adgang til eksamen

For å få adgang til en eksamen må praksis og alle arbeidskrav knyttet til emnet være godkjent.
Praksis i hvert fag omfatter laboratoriekurs som gjennomføres i utdanningens laboratorier og
ekstern praksis hovedsakelig i sykehuslaboratorier. I hvert emne gjøres det en samlet vurdering av
alle laboratoriekurs og eventuell ekstern praksis. Pålagte obligatoriske oppgaver som studiemapper,
laboratoriejournaler, prosjektoppgaver, o.a. må leveres innen oppgitte frister og være godkjent av
faglærer.

6.4

Innleverte arbeidskrav i studiemapper

Arbeidskrav som inngår i studiemapper må være godkjent innlevert for at studenten kan fremstille
seg til eksamen i det enkelte emnet. Antall og omfang av innleverte arbeidskrav som inngår i
studiemappen i de enkelte emnene er beskrevet under kapittel 7.2 og 7.3. Det skal gis skriftlige
retningslinjer for hvordan eksamensmappen skal sammensettes av obligatoriske og valgfrie emner.
Det gis også skriftlige frister for innleveringer i hvert emne, disse må overholdes for å få
innleveringen godkjent. Faglærer vurderer om arbeidskravet er godkjent innlevert.
Studiemappen skal danne grunnlag for eksamensmappen. Sluttvurdering knyttes til eksamen, mens
studentene kan få veiledning underveis. Studenten kan forbedre det innleverte arbeidskravet helt
frem til eksamensinnleveringen.

6.5

Praksisvurdering

Vurderingen skal både ta utgangspunkt i læringsutbyttet, hovedmålene for studiet og for de enkelte
emnene. Studentene har rett på kontinuerlig veiledning og vurdering i forhold til de fastsatte
læringsmålene.

6.5.1 Midtevaluering
Dersom en student står i fare for ikke å få godkjent praksisstudiet, skal studenten gis skriftlig
melding om dette senest halvveis i gjennomføringen av faget. Meldingen skal redegjøre for
grunnlaget for vurderingen og angi hvilke krav som stilles til studenten for at vedkommende skal nå
læringsmålene og få praksisstudiet godkjent.
En student som ikke har fått skriftlig melding om faren for ikke å få praksisstudiet eller annet
obligatorisk arbeidskrav godkjent, kan likevel få vurdert dette til ikke godkjent hvis forholdene
tilsier det. Oppstår nevnte situasjon, skal følgende prosedyre følges:
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Utdanningen innkaller til et møte hvor studiekoordinator, faglærer(e) og studenten deltar. Det
utarbeides en protokoll fra møtet som studenten skal ha kopi av seinest innen utgangen av tredje
virkedag etter at møtet fant sted.

6.5.2 Arbeidskrav
Alle praksisstudiene skal ha et arbeidskrav om sikkerhetsopplæring. Dette arbeidskravet kan bestå av
flere deler, der hver del er tilknyttet en øvelse. Før hver laboratorieøvelse, skal hver del være
tilfredsstillende besvart. I motsatt fall blir praksis vurdert til "ikke godkjent".

6.6

Eksamensoversikt

Følgende avsluttende vurderinger/ eksamener avholdes:
Fag/eksamen

Vurdering /eksamen

HEL-0700
Felleskurs Helsefakultetet
BIOIN-101
Fysiologi, anatomi,
og histologi
MBI-1101
Generell og analytisk kjemi

Skriftlig hjemmeeksamen

Når i
Studie Vurderings studiet poeng uttrykk
1. sem
10
Bestått/ikke bestått

Skriftlig fire timer skoleeksamen

1. sem

10

A-F

Mappeeksamen og
tre timer skriftlig skoleeksamen

2. sem

10

A–F
Det gis en samlet
sluttkarakter der
karakteren på mappa
og karakteren på
skriftlig skoleeksamen
skal telle likt

20

A–F
Det gis en samlet
sluttkarakter der
karakteren på mappa
og karakteren på
skriftlig skoleeksamen
skal telle likt

10

A-F

14

A–F

MBI-1102
Biokjemi, organisk kjemi
og biokjemiske
analysemetoder

MBI-1103
Medisinsk
laboratorieteknologi
BIOIN-104
Molekylærbiologi

Fra studiemappa trekkes det ut et
arbeid, og deretter velger studenten
et arbeid. Disse to arbeidene utgjør
eksamensmappa.
Mappeeksamen og seks timer
2. sem
skriftlig skoleeksamen
Fra studiemappa trekkes det ut et
arbeid, deretter velger studenten et
arbeid. Disse to arbeidene utgjør
eksamensmappa
Skriftlig fire timer skoleeksamen 2.sem

Skriftlig seks timer skoleeksamen
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BIOIN-105
Hematologi
BIOIN-107
Medisinsk mikrobiologi

3. sem.

10

A-F

4. sem
Mappeeksamen og fire timers
skriftlig skoleeksamen
Fra studiemappa trekkes det ut et
arbeid, og deretter velger studenten
et arbeid. De to arbeidene og den
skriftlige eksamen utgjør
eksamensmappa.

18

A-F
Det gis en samlet
sluttkarakter der
karakteren på mappa
og karakteren på
skriftlig skoleeksamen
skal telle likt

18

A–F
Det gis en samlet
sluttkarakter der
karakteren på mappa
og karakteren på
muntlig høring skal
telle likt
A-F
Det gis en samlet
sluttkarakter der
karakteren på
hjemmeeksamen skal
og karakteren på
skriftlig skoleeksamen
skal telle likt
A–F

Muntlig individuell eksamen

Den skriftlige eksamen gis på
bakgrunn av et obligatorisk
laboratoriekurs.

BIOIN-108
Immunologi og
transfusjonsmedisin

BIOIN-109
Statistikk

Mappeeksamen og individuell
muntlig høring.

4. sem

Fra studiemappa trekkes det ut et
arbeid, og deretter velger studenten
et arbeid. De to arbeidene utgjør
eksamensmappa.
5 sem
Skriftlig ind. hjemmeeksamen,
varighet en uke, og
tre timer skriftlig skoleeksamen

10

BIOIN-110
Fem timer skriftlig skoleeksamen
Patologi med histopatologi
og cytologi

6. sem

12

BIOIN-111
Medisinsk biokjemi,
nukleærmedisin og
farmakologi.

6.sem

25

Mappeeksamen og individuell
muntlig høring
Fra studiemappa trekkes det ut et
arbeid, og deretter velger studenten
et arbeid. De to arbeidene utgjør
eksamensmappa.

A–F
Det gis en samlet
sluttkarakter der
karakteren på mappa
og karakteren på
muntlig høring skal
telle likt

6. sem
BIOIN-112
Hjemmeeksamen i gruppe, med
13
Bestått/ikke
individuell
muntlig
høring
Bacheloroppgave
Bestått
Ved emner som har eksamensmappe som deleksamen, må eksamensmappen (pålagte arbeidskrav)
være godkjent innlevert for å kunne fremstille seg til muntlig høring eller skriftlig
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kunnskapstest/prøve.
I fag der sluttvurderingen består av både en vurdering av en eksamensmappe og en muntlig høring
må både eksamensmappen og den muntlige høringen være vurdert til karakteren E eller bedre for at
hele eksamen skal være bestått. I fag der sluttvurderingen består av en vurdering av en
eksamensmappe og en skriftlig eksamen må både eksamensmappen og den skriftlige prøven være
vurdert til karakteren E eller bedre for at hele eksamen skal være bestått.
Ved ikke bestått på deler av eksamen, mappeeksamen, muntlig høring eller skriftlig eksamen skal
bare den delen av eksamen som ikke er bestått gjennomføres på nytt ved påfølgende ny/utsatt
eksamen. Karakteren fra den deleksamen som er vurdert med bestått karakter skal beholdes.
Ved ikke bestått på deler av eksamen også ved ny/utsatt eksamen og kandidaten fremstiller seg til en
ny ordinær eksamen må alle deleksamener tas på nytt.
Bacheloroppgaven må være vurdert til bestått for at kandidaten kan framstille seg til muntlig høring.
Ved ikke bestått etter muntlig høring må hele eksamen tas på nytt.

6.7

Vurderingsuttrykk

Ved vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F
for ikke bestått, med A som beste karakter eller vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.
For å få karakteren bestått ved eksamener som vurderes etter kriteriene bestått/ikke-bestått, må
kandidaten ha vist en viss grad av analytisk evne og forståelse. Kandidaten må ha vist innsikt i de
viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten
må dessuten ha vist at hun/han til en viss grad behersker bruken av disse kunnskapselementene.
Ved praksisstudier benyttes betegnelsen godkjent/ikke godkjent. I forbindelse med praksis er
godkjent å forstå som uttrykk for tilfredsstillelse av minimumskrav knyttet til den enkelte
praksisperiode.
Beskrivelse av vurderingskriterier for bokstavkarakterer - A-F:
Samfunnsvitenskapelige emner
Symbol

Betegnelse

A

Fremragende Kandidaten presenterer, analyserer og anvender kunnskaper på en
presis og utmerket måte i gitte bruker-, klient- og pasientsituasjoner
og i generelle helse- og sosialfaglige spørsmål. Faglig- etiske
fordringer blir ivaretatt på en særdeles betryggende og inkluderende
måte for bruker/klient/pasient. Kandidaten viser selvstendig og
kritisk forståelse for faget og dets ansvarsområde.
Kandidaten viser meget gode kunnskaper og vurderer og anvender
Meget god
disse forsvarlig og konsistent i gitte bruker-, klient- og
pasientsituasjoner og i generelle helse- og sosialfaglige spørsmål.
Faglig-etiske fordringer blir ivaretatt på en betryggende og
inkluderende måte for bruker/klient/pasient. Kandidaten viser kritisk
forståelse for faget og dets ansvarsområde.
Kandidaten viser gode kunnskaper og kan anvende disse forsvarlig i
God
gitte bruker-, klient- og pasientsituasjoner og i generelle helse- og
sosialfaglige spørsmål. Kandidaten kan gjøre rede for, og viser noe
innsikt i faglig-etiske fordringer overfor bruker/klient/ pasient.
Kandidaten viser forståelse for viktige elementer i faget og dets
ansvarsområde.

B

C

Generell beskrivelse av vurderingskriterier
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D

E

F

Kandidaten viser begrensede kunnskaper og kan til en viss grad
anvende kunnskaper forsvarlig i gitte bruker-, klient- og
pasientsituasjoner og i generelle helse- og sosialfaglige spørsmål.
Kandidaten kan gjøre rede for noen sentrale faglig-etiske fordringer,
men viser mangler i etisk refleksjon. Kandidaten viser delvis
forståelse for faget og dets ansvarsområde.
Tilstrekkelig Kandidaten viser noe kunnskaper og kan i begrenset grad anvende
disse forsvarlig i gitte bruker-, klient- og pasientsituasjoner og i
generelle helse- og sosialfaglige spørsmål. Faglig-etiske fordringer
kan gjengis, men uten selvstendig vurdering. Kandidaten viser
begrenset forståelse for faget og dets ansvarsområde.
Ikke bestått Kandidaten viser svært begrensede kunnskaper og kan ikke anvende
disse forsvarlig i gitte bruker-, klient- og pasientsituasjoner og i
generelle helse- og sosialfaglige spørsmål. Faglig-etiske fordringer
anvendes ikke. Kandidaten mangler forståelse for faget og dets
ansvarsområde.
Brukbar

Naturvitenskaplige emner:
Symbol Betegnelse
A

B

C

D

Generell beskrivelse av vurderingskriterier

Fremragende Studenten behersker meget godt alle emnene i faget. Studenten kan
gjøre rede for alle teorier og prinsipper som ligger til grunn for
anvendelse av faget. Vedkommende har full oversikt i faget og viser
initiativ ved anvendelse av teoretiske kunnskaper i praksis.
Studenten kan diskutere sammenhengen mellom de ulike emnene i
faget. Studenten viser selvstendig og kritisk forståelse for faget og
dets ansvarsområde. Vedkommende er i stand til å vurdere egne og
andres prestasjoner ut fra faglige kriterier.
behersker alle emnene i faget godt. Vedkommende kan gjøre rede
Meget Studenten
god
for alle teorier og prinsipper som ligger til grunn for anvendelse av
faget. Studenten kan diskutere sammenhengen mellom de fleste
emnene i faget. Vedkommende har oversikt i faget og kan anvende
teoretiske kunnskaper i praksis. Studenten viser kritisk forståelse for
faget og dets ansvarsområde. Vedkommende er i stand til å vurdere
egne og andres prestasjoner ut fra faglige kriterier.
God
Studenten behersker de fleste emnene i faget. Studenten kan gjøre
rede for sentrale teorier og prinsipper som ligger til grunn for
anvendelse av faget. Studenten kan forklare sammenhengen mellom
sentrale emner i faget. Vedkommende har oversikt i faget og kan
anvende sentrale teoretiske kunnskaper i praksis. Studenten viser
forståelse for viktige elementer i faget og dets ansvarsområde.
Vedkommende er delvis i stand til å vurdere egne og andres
prestasjoner ut fra faglige kriterier.
Studenten kan til en viss grad presentere sentrale emner i faget.
Brukbar
Studenten kan gjengi sentrale teorier og prinsipper som ligger til
grunn for anvendelse av faget. Studenten kan påpeke sammenhengen
mellom enkelte av emnene i faget. Vedkommende kan anvende
sentrale teoretiske kunnskaper i praksis. Studenten viser delvis
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forståelse for faget og dets ansvarsområde og er i liten grad i stand til
å vurdere egne prestasjoner ut fra faglige kriterier.
Tilstrekkelig

Studenten har innsikt i deler av faget. Vedkommende kjenner til
sentrale teorier og prinsipper som ligger til grunn for anvendelse av
faget. Studenten kan i begrenset grad anvende faget, men kan ikke
forklare sammenhengen mellom de ulike emnene i faget.
Vedkommende viser begrenset forståelse for faget og dets
ansvarsområde. Studenten kan ikke jobbe selvstendig og er i liten
grad kritisk til sitt eget arbeid.

Ikke bestått

Studenten viser svært begrensende kunnskaper og kan ikke anvende
disse forsvarlig. Vedkommende kjenner ikke til sentrale teorier og
prinsipper som ligger til grunn for anvendelse av faget. Studenten
kan ikke anvende faget i gitte situasjoner. Vedkommende mangler
forståelse for faget og dets ansvarsområde

E

F

Medisinske laboratorieemner:
Symbol
A

B

C

D

E

F

Betegnelse
Generell beskrivelse av vurderingskriterier
Fremragende Kandidaten presenterer, analyserer og anvender kunnskaper på en
presis og utmerket måte i laboratoriemedisinske emner. Fagligetiske fordringer blir ivaretatt på en særdeles betryggende måte.
Kandidaten viser selvstendig og kritisk forståelse for faget og dets
ansvarsområde.
Kandidaten viser meget gode kunnskaper og vurderer og anvender
Meget god
disse forsvarlig og konsistent i laboratoriemedisinske emner.
Faglig-etiske fordringer blir ivaretatt. Kandidaten viser meget god
analytisk forståelse for faget og dets ansvarsområde.
Kandidaten viser gode kunnskaper og kan anvende disse forsvarlig
God
i laboratoriemedisinske emner. Kandidaten kan gjøre rede for, og
viser noe innsikt i faglig-etiske fordringer. Kandidaten viser
analytisk evne og forståelse
Kandidaten viser begrensede kunnskaper og kan til en viss grad
Brukbar
anvende kunnskaper forsvarlig i laboratoriemedisinske emner.
Kandidaten kan gjøre rede for noen sentrale faglig-etiske
fordringer, men viser mangler i etisk refleksjon. Kandidaten viser i
en viss grad analytisk evne og delvis forståelse for faget og dets
ansvarsområde.
Tilstrekkelig Kandidaten viser noe kunnskaper og kan i begrenset grad anvende
disse forsvarlig i laboratoriemedisinske emner. Faglig-etiske
fordringer kan gjengis, men uten selvstendig vurdering.
Kandidaten viser begrenset analytisk evne og forståelse for faget
og dets ansvarsområde.
Kandidaten viser svært begrensede kunnskaper og kan ikke
Ikke bestått
anvende disse forsvarlig i laboratoriemedisinske emner. Fagligetiske fordringer anvendes ikke. Kandidaten viser svært liten
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analytisk evne og mangler forståelse for faget og dets
ansvarsområde.
I sensorveiledningen for den enkelte eksamen og praksisperiode kan beskrivelsen av
vurderingskriteriene utdypes/presiseres nærmere.

7

Emnebeskrivelser

7.1

Innhold i de samfunnsvitenskapelige emnene

Undervisning i 10 studiepoeng skjer ved felles opplegg (HEL-0700) med andre usanninger ved
Det helsevitenskaplige fakultet.
Di øvrige 5 studiepoengene fordeles med 1 studiepoeng til hvert av emnene; BIOIN-104
molekylærbiologi, BIOIN-105 hematologi, BIOIN-109 statistikk, BIOIN-111 medisinsk biokjemi
og BIOIN- 112 Bacheloroppgaven.

7.1.1 HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet
Emnetype: Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi,
farmasi, fysioterapi, psykologi, radiografi, tannpleie og sykepleie, samt på
medisinerutdanningens og tannlegestudiets første år.
Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi,
fysioterapi, psykologi, radiografi, tannpleie og sykepleie, samt på medisinerutdanningens og
tannlegestudiets første år. Emnet kan ikke tas som enkeltemne
Forkunnskap; Godkjent opptak ved bioingeniørstudiet
Faglig innhold og relevans i utdanningen
Emnet har to siktemål:
Et studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder kritisk
kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff; og et felles profesjonsforberedende
siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema
som er felles for helsearbeidere, psykologer og farmasøyter
Emnet dekker studieforberedende og felles profesjonsforberedende mål innen de ulike
studieprogrammene. For bachelorutdanningene i helsefag dekkes 10 studiepoeng av
rammeplan for felles innholdsdel i bioingeniørstudiet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
Studieforberedende
 Ta ansvar for, og reflektere over egen læring
 Gi og motta begrunnende og konstruktive tilbakemeldinger
 Kunne finne frem til relevante publikasjoner ved bruk av bibliotek, databaser og
elektroniske søkeverktøy
 Kunne vurdere kilders troverdighet og egnethet
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 Kunne henvise til kilder på troverdig korrekt måte
 Tilegne og presentere fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte
Felles profesjonsforberedende
 Tilegne seg og presentere fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte
 Beskrive hvordan helsetjenesten er organisert og finansiert i den norske velferdsstaten
eksemplifisert ved et pasientforløp
 Delta i diskusjon om helseetikk ved å anvende sentrale helseetiske begreper.
Bidra med egne erfaringer og opplevelser i drøfting av pasientmåter eller filmer om
etiske problemstillinger
 Beskrive muligheter og forskjeller mellom kvantitativ og kvalitativ metode
 Redegjøre for ulike kunnskapsformer i helsefag
 Gi eksempel på hva som oppfattes som sykdom i ett samfunn og ikke i et annet.
 Kommunisere med medmennesker på en empatisk og respektfull måte
 Vise ferdigheter som fremmer kontakt og bidrar konstruktivt til å løse oppgaver

Undervisning og arbeidsformer: Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt
klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt
klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir
behandlet i forelesningene og lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og
selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav
gjennom hele studiet.
Eksamen og vurdering: Skriftlig hjemmeeksamen. Alle arbeidskrav må være godkjent for å
kunne gå opp til eksamen. Ved vurdering til ikke bestått gis det adgang til
kontinuasjonseksamen.
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav:
1) Gruppeinnlegg i læringssti om informasjonskompetanse etter definerte retningslinjer
2) Gjennomføring av skriftlig test om plagiering
3) Gjennomføre nettbasert læringssti om akademisk skriving med deltakelse i forum på nett
etter gitte retningslinjer
4) Gruppediskusjon og seminar basert på praksisbesøk og samtale med pasient eller to
innlegg i gruppediskusjoner på nett knyttet til emne om kommunikasjon og to innlegg i
gruppediskusjoner på nett i emnet etikk etter definerte retningslinjer
5) Refleksjonsnotat om egen læring i emnet
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.2

Innhold i de naturvitenskapelige emnene
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7.2.1. BIOIN-101 Fysiologi med anatomi og histologi
10 studiepoeng hvorav 1 studiepoeng intern laboratoriepraksis
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; godkjent opptak ved Bioingeniørutdanningen
Faglig innhold og relevans i utdanningen
Medisinsk nomenklatur, oppbygging av celler og vev, sammenheng mellom de forskjellige vev
og organers struktur og funksjon for muskel og skjelettapparat, nervesystemet og det
endokrine systemet. Reguleringsmekanismer for biologiske funksjoner, hjerte og
sirkulasjonssystemet, blod og vevsvæske, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og
urinveisystemet.
Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første semester i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 Greie ut om generell cellebiologi
 Greie ut om organsystemers oppbygning og funksjon
 forklare om regulering av organsystemenes funksjon
 ved hjelp av histologi kjenne igjen enkelte typer vev og forklare sammenhengen mellom
vevets funksjon og struktur
Undervisning og arbeidsformer: forelesninger, gruppearbeid, seminarer og laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: fire timers skriftlig eksamen i slutten av semesteret, vurderingsuttrykk
A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: godkjent intern laboratoriepraksis og innlevering av tre skriftlige arbeider
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.2.2 MBI-1101 Generell og analytisk kjemi
10 studiepoeng hvorav 3 studiepoeng intern laboratoriepraksis
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
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Forkunnskap; godkjent opptak ved Bioingeniørutdanningen
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet
Atomoppbygging og bindingslære, støkiometri og konsentrasjonsbegreper, tilstander,
blandbarhet og tilstandsforandringer, kolligative egenskaper, reaksjonsteknikk, syre, base,
buffer og kjemisk likevekt, oksidasjon, reduksjon, elektrokjemi og termokjemi, grunnleggende
laboratorieteknisk og analytisk arbeid med spesiell vekt på arbeid med skadelige stoffer.
Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 gjøre rede for stoffers egenskaper ut fra plassering i periodiske system og bestemme
type binding de danner med hverandre
 forklare en redoks prosess og balansere en redoksligning for å regne ut spenningen for
ligningen ved ulike konsentrasjoner/temperaturer
 greie ut om ulike likevekter og regne ut kinetiske størrelser
 beregne pH i ulike syre/base og bufferløsninger og analysere kapasiteten til en buffer.
 forklare og gjøre beregninger med gassloven og kolligative egenskaper
 verifisere en prosedyres sikkerhet ut fra HMS - instruks ved UiT.
Undervisnings og arbeidsformer: studiemappe, forelesninger, gruppearbeid og intern
laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: mappeeksamen med to obligatoriske arbeider samt en tre timers
skriftlig eksamen, vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav:individuell skriftlig innlevering av fire arbeider på maksimalt 10 sider hver
(studiemappe), besvarelse av fire sett oppgaver og godkjent intern laboratoriepraksis
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.2.3

MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder

20 studiepoeng hvorav 6 studiepoeng er intern laboratoriepraksis og 1studiepoeng er
ekstern laboratoriepraksis
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; opptakskrav ved Bioingeniørutdanningen
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet:
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Struktur og egenskaper til små organiske molekyler og biologiske molekyler som proteiner,
enzymer, lipider og karbohydrater, biokjemisk energiomsetning, metabolisme av
karbohydrater, lipider og nitrogenkomponenter, enzymologi, organiske gruppers
nomenklatur, struktur og spesifikke egenskaper, samt enkle reaksjonsmekanismer; isomeri.
Biokjemiske analysemetoder, fotometriske metoder, elektrokjemiske metoder, kromatografi
og andre separasjonsmetoder.
Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 gjøre rede for synteseveien fra alkan til en syre og amider og betydningen av ulike
former for isomeri
 gjøre rede for struktur og funksjon til de viktigste molekylære byggesteinene i
prokaryote og eukaryote celler
 beskrive cellas energiomsetning og metabolisme og hvordan disse prosessene er
knyttet til de forskjellige organeller i cella
 forklare grunnleggende begreper i enzymologi og knytte dette til enzymatiske
analysemetoder
 vise ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhetsrutiner, samt tolke og
presentere eksperimentelle data muntlig og skriftlig.
 greie ut om grunnleggende metoder innen eksperimentell biokjemi
 bruke sentrale instrumentelle teknikker til separasjon og analyse av makromolekyler
 tolke og rapportere analyseresultat kvalitativt og kvantitativt
 følge vanlige sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid
Undervisning og arbeidsformer: studiemappe, forelesninger, intern laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: mappeeksamen med to obligatoriske arbeider samt en seks timers
skriftlig eksamen vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: individuell skriftlig innlevering av fem arbeider på maksimalt 15 sider hver
(studiemappe) intern laboratoriepraksis
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.2.4 MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi
10 studiepoeng hvorav 4 studiepoeng intern laboratoriepraksis og 2 studiepoeng ekstern
laboratoriepraksis
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; godkjent opptak ved Bioingeniørutdanningen
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Faglig innhold og relevans i studieprogrammet:
Kvalitetsutvikling og sikkerhet i laboratoriet, sentrifugering, fotometriske metoder, og elektroforese,
blodprøvetaking, behandling av prøvemateriale, pasientnær analysering av blod og urin,
bakteriologiske undersøkelser av urin, bestemmelse av blodtyper.
Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig/medisinsk emne i første studieår i
bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 holde orden på egen arbeidsplass
 følge vanlige sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid og varsle om oppståtte avvik
 anvende metoder for sentrifugering, fotometri og mikroskop
 utføre veneprøvetakning av voksne pasienter, følge yrkesetiske retningslinjer og ivareta
pasienten med respekt i prøvetakningssituasjonen
 anvende metoder for bestemmelse av blodtype
 anvende metoder for bestemmelse av bakterier i urinprøver
 behandle prøvemateriale preanalytisk
 utføre pasientnære analyser
 tolke og rapportere analyseresultater kvalitativt og kvantitativt
Undervisning og arbeidsformer: forelesninger, gruppearbeid, seminarer, laboratoriepraksis
internt og eksternt
Eksamen og vurdering: fire timers skriftlig eksamen vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: innlevering av tre individuelle skriftlige arbeider (laboratorierapporter og
prosjektarbeid) godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis
Praksis: tilsvarende 2 studiepoeng ved sykehuslaboratorier eller i primærhelsetjenesten
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.2.5 BIOIN-104 Molekylærbiologi
13 studiepoeng hvorav 3 studiepoeng intern og 1 studiepoeng ekstern laboratoriepraksis,
Etikk tilsvarende 1 studiepoeng undervises integrert i emnet
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta
eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet:
Nukleinsyrer (struktur og funksjon), genetisk arv, genteknologiens innhold, rekombinant
DNA-teknologi, mutasjoner og polymorfisme, polymerase kjedereaksjon, sekvensering av
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nukleinsyrer, gentesting, kloning, stamceller, genterapi, funksjonell genomikk, proteomikk,
molekylærbiologiske måleprinsipper, elektroforese, etikk i forbindelse med genetiske
sykdommer.
Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig/medisinsk emne i andre studieår i
bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 forklare det kromosomale og molekylære grunnlaget for cellulær produksjon av
proteiner
 gjøre rede for hvordan eventuelle mutasjoner nedarves, hvordan disse kan føre til
sykdom, og hvordan ulike polymorfismer kan brukes som genetisk markør i
diagnostikk
 oppsummere grunnleggende tema innen funksjonell genomikk og proteomikk
 gi eksempler på og beskrive ulike typer av gentesting, genterapi og kloning.
 forklare hvordan sentrale molekylærbiologiske laboratoriemetoder anvendes i
diagnostikk og utvikling av behandlingsmetoder
 gi eksempler på og drøfte etiske problemstillinger i forhold til genetiske sykdommer.
 forklare prinsippene for og anvende sentrale metoder i molekylærbiologi, som for
eksempel ekstraksjon av nukleinsyrer, PCR, elektroforese og DNA sekvensering
Undervisning og arbeidsformer: forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, seminar, intern
og ekstern laboratoriepraksis
Arbeidskrav: laboratorierapporter og prosjektarbeid, Innlevering av to individuelle skriftlige
arbeider. Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: seks timers skriftlig eksamen, vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Praksis: tilsvarende 1 studiepoeng ved et medisinsk molekylærbiologis laboratorium
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.2.6 BIOIN-109 Statistikk
10 studiepoeng, vitenskapsteori tilsvarende 1 studiepoeng undervises integrert i emnet
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første og andre studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått
for å ta eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet
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Basale statistiske begreper. Deskriptiv statistikk. Konfidensområder. Hypotesetesting.
Regresjon og korrelasjon. Referanseområder og analysemetoders diagnostiske verdi.
Metodevalidering. Personvern og datasikkerhet. Bruk av statistisk programvare.
Vitenskapsteori tilsvarende 1. studiepoeng undervises integrert i emnet.
Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 gjøre rede for basale statistiske redskaper innen deskriptiv statistikk, slik som mål for
sentralmål og spredning, samt forskjellige typer fordelinger.
 anvende og tolke resultatet fra konfidensintervall, samt de mest brukte former for
hypotesetesting.
 forklare hvordan en etablerer referanseintervall og hvordan en evaluerer en analytisk
metodes diagnostiske verdi
 greie ut om begrepet kvalitetskontroll og forklare hvordan en gjør dette i praksis
 gjøre rede for de vanligste statistiske redskaper som brukes under validering av
analytiske metoder
 planlegge og utføre en validering av en analytisk metode, samt å tolke resultatet
Undervisnings og arbeidsformer Forelesninger, datalab, og oppgaveløsning i grupper
Eksamen og vurdering: skriftlig individuell hjemmeeksamen, varighet en uke, og fire timer
skriftlig skoleeksamen, vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: skriftlig individuell innlevering av oppgaveløsninger på to sett med gitte
oppgaver.
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.3

Innhold i medisinske laboratorieemner

7.3.1 BIOIN-105 Hematologi
10 studiepoeng hvorav 3 studiepoeng intern laboratoriepraksis og 1,5 studiepoeng ekstern
laboratoriepraksis. Etikk tilsvarende 1 studiepoeng undervises integrert i emnet
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta
eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studiet:
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Laboratoriemedisin: det hematologiske organsystemet og blodcellenes utvikling, funksjon og
morfologi, blodsykdommer som anemi, leukemi mm, normal og unormal hemostase som ved
blødning eller trombose, klinisk relevans av laboratorieanalyser som brukes ved diagnose,
prognose og behandling, yrkesetikk i forbindelse med blodprøvetaking og analysering av
pasientprøver.
Laboratorieteknologi: generelle analyseprinsipper i hematologi, bestemmelse av hemoglobin,
telling og vurdering av blodceller, bruk av celletellere med tolkning av utskrifter, bruk av
tellekammer og mikroskop, koagulasjonstester, kvalitetsutvikling og intern kontroll,
blodprøvetaking
Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i andre studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
Laboratoriemedisin
 forklare generell teori om sykdommer i hematologi og hemostase
 forklare om bruk av laboratoriemetoder i diagnostikk og behandling av hematologiske
sykdommer, blødninger og trombose
 bearbeide og formidle faglig stoff i emnet for andre studenter og bioingeniører
Laboratorieteknologi
 utføre veneprøvetakning i arm hos voksne pasienter, ivareta pasienten i
prøvetakningssituasjonen med respekt og sikre at riktige prøver blir tatt og riktig
behandlet preanalytisk
 anvende oppskrifter og prosedyrer i emnet og utføre analyser i hematologi og
hemostase
 vurdere analyseresultater i hematologi og hemostase i forhold til referanseverdier og
metodenes pålitelighet
Undervisnings og arbeidsformer: forelesninger, prosjektarbeid, seminar, intern og ekstern
praksis laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: muntlig individuell eksamen, vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: skriftlig individuell innlevering av til sammen tre arbeider, laboratorierapporter
og prosjektarbeid. Godkjent intern og ekstern praksis.
Praksis: tilsvarende 1,5 studiepoeng praksis i medisinsk hematologisk laboratorium med
blodprøvetaking
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.3.2 BIOIN-107 Medisinsk mikrobiologi
18 studiepoeng hvorav 5,5 studiepoeng intern laboratoriepraksis og 3,5 studiepoeng ekstern
laboratoriepraksis
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Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen
i emnet

Faglig innhold og relevans i studiet:
Laboratoriemedisin: Generell bakteriologi, virologi og mykologi, spesiell bakteriologi, virologi, og
mykologi, medier og medieproduksjon, normalflora, smittekjeden, infeksjonspatogenese,
sykehusinfeksjoner, antimikrobielle midler, resistensutvikling, vaksiner.
Laboratorieteknologi: prøvebehandling, manuell og automatisert analysering, utvalgte
analyseprinsipper og metoder, kvalitetsutvikling og intern kontroll, antibiotika
Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i andre studieår i bioingeniørprogrammet

Læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
Laboratoriemedisin:
- gjøre rede for oppbygning, morfologi og formering av bakterier og virus
- forklare hvordan infeksjonssykdommer oppstår og utvikler seg
- gjøre rede for virkningsmekanismer for antimikrobielle midler og ulike resistensmekanismer
- forklare analyseprinsipper og begrunne valg av analyser og metoder i diagnostikk og
behandling av infeksjonssykdommer
Laboratorieteknologi:
- anvende og gjøre rede for ulike metoder i diagnostikk og behandling av
infeksjonssykdommer
- vurdere analyseresultater i forhold til metodenes begrensninger og feilkilder

Undervisnings og arbeidsformer: studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og
ekstern praksis laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: mappeeksamen med to obligatoriske arbeider samt fire timers skriftlig
eksamen vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har
bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med
kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.
Arbeidskrav: individuell skriftlig innlevering av tre arbeider på maksimalt 10 sider hver
(studiemappe), godkjent intern og ekstern praksis.
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Praksis: tilsvarende 3,5 studiepoeng praksis i medisinsk mikrobiologisk laboratorium
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.3.3 BIOIN-108 Immunologi og transfusjonsmedisin
18 studiepoeng hvorav 5,5 studiepoeng intern laboratoriepraksis og 3,5 studiepoeng ekstern
laboratoriepraksis
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne
Forkunnskap; alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta
eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studiet:
Laboratoriemedisin: Immunapparatets oppbygning og funksjon, immunresponser og
regulering av immunsystemet, organisering og uttrykk av immunsystemets gener,
komplementsystemet, immunbetinget vevsskade, autoimmunitet, autoimmune sykdommer og
immundefekter, transfusjonslære, transfusjonskomplikasjoner, transplantasjonsimmunologi,
blodgruppeantigener, antistoffer og deres kliniske betydning, blodgivertjeneste
Laboratorieteknologi: immunologiske metoder, immunologisk diagnostikk, metoder i
blodtypeserologi og blodtypeserologisk diagnostikk, utredning av immunhematologiske
problemer, kvalitetsutvikling og intern kontroll
Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i andre studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte. Etter fullført emne skal studenten kunne:
Laboratoriemedisin
 kommunisere med blodgivere og formidle kunnskap om transfusjonstjenesten
 redegjøre for blodtypeantigener og antistoffer, prinsipper for og betydningen av
pretransfusjonsundersøkelser
 kjenne til lover og regler som regulerer transfusjonstjenesten i Norge
 gjøre rede for celler og molekyler som deltar i medfødt og ervervet immunrespons
 forklare aktivering og regulering av immunsystemet
 gjøre rede for brudd på toleranse og utvikling av autoimmunitet og allergi
Laboratorieteknologi
 utføre tapping av blodgivere og fremstilling av blodprodukter, kandidaten har
kunnskap om hvordan de ulike blodprodukter lagres.
 utføre, forklare og vurdere pretransfusjonsundersøkelser og utredninger som sikrer at
pasienter mottar forlikelige blodprodukter
 benytte og gjøre rede for hvordan immunologiske teknikker kan benyttes til påvisning /
kvantitering av celler og molekyler ved infeksjoner, autoimmunitet, allergi og kreft
Undervisnings og arbeidsformer: studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og
ekstern praksis laboratoriepraksis
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Eksamen og vurdering: mappeeksamen med to obligatoriske arbeider og muntlig individuell
eksamen, vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: individuelle, skriftlig innlevering av tre arbeider, på maksimalt 10 sider hver
(studiemappe), godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis
Praksis tilsvarende 3,5 studiepoeng praksis ved et medisinsk immunologisk/blodbank
laboratorium
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.3.4 BIOIN-110 Patologi med histopatologi og cytologi
12 studiepoeng hvorav 3,5 studiepoeng intern laboratoriepraksis og 2,5 studiepoeng ekstern
laboratoriepraksis
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første og andre studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått
for å ta eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet:
Laboratoriemedisin: Sykdomsprosesser i kroppen inkludert arvelige sykdommer,
utviklingsdefekter, sirkulasjonsforstyrrelser, betennelsesreaksjoner, vekstforstyrrelser og
svulster. Den kliniske og diagnostiske betydningen av spesialmetodikker.
Laboratorieteknologi: Preparering av celler og vev for morfologiske og andre typer
undersøkelsesmetodikker. Bruk av mikrotom. Mikroskopering av histologiske snitt.
Spesialfargeteknikker og spesialmetoder innen histologi. Screening av cytologiske utstryk.
Bruk av molekylærpatologiske teknikker. Bruk av flowcytometri og bildediagnostikk. Bruk av
transmisjonselektronmikroskop. Kvalitetssikring.
Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
Laboratoriemedisin
 gjøre rede for sykdomsprosesser på cellenivå og i organsystemer
 gjøre rede for betydningen av diagnostiske metoder i patologi
Laboratorieteknologi
 beskrive hvordan celler og vev prepareres for morfologiske og andre typer
undersøkelsesmetoder
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anvende analyseprosedyrer
beskrive bruk av kvalitetsutvikling og intern kontroll i faget

Undervisnings og arbeidsformer: forelesninger, demonstrasjon av preparater, intern og ekstern
laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: fem timers individuell skriftlig eksamen, vurderingsuttrykk A-F
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: individuelle, skriftlig innlevering av 2 arbeider (laboratorierapporter), godkjent
intern og ekstern laboratoriepraksis
Praksis tilsvarende 2,5 studiepoeng praksis i medisinsk patologisk laboratorium
Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.3.5 BIOIN-111 Medisinsk biokjemi med klinisk biokjemi, nukleærmedisin og
farmakologi
25 studiepoeng hvorav 6 studiepoeng intern og 6 studiepoeng ekstern laboratoriepraksis.
Etikk tilsvarende 1 studiepoeng er integrert i emnet
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første og andre studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått
for å ta eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet
Laboratoriemedisin: kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser som gjenspeiler
sykdom i ett eller flere vev eller organer, endringer i kroppsvæskens sammensetning ved sykdom,
bruk av analyseresultater til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling, medikament
monitorering og toksikologi, etiske overveielser og dilemmaer knyttet til praksis, yrkesetiske
retningslinjer.
Laboratorieteknologi: Utvalgte analyseprinsipper og metoder. Manuell og automatisert
analysering. Nukleærmedisinske undersøkelser. Kriterier for utvelgelser av analyser og
vurdering av analysekvalitet. Metodeevaluering og metodetilpasning. Prøvetaking og
prøvebehandling. Sikring av preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet. Kvalitetsutvikling
og intern kontroll.
Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet
Læringsutbytte. Etter fullført emne skal studenten kunne:
Laboratoriemedisin
 gjøre rede for kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser og prosesser som
gjenspeiler sykdom i ett eller flere vev eller organer
 gjøre rede for endringer i kroppsvæskenes sammensetning ved sykdom
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beskrive nytteverdien av analyseresultater og nukleærmedisinske undersøkelser
som hjelpemiddel til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling
 gjøre rede for dynamikk, kinetikk og toksikologi for utvalgte medikamenter og hvordan disse
monitorers
Laboratorieteknologi
 ivareta pasienten i prøvetakningssituasjonen på en etisk forsvarlig måte, og utføre venøs
og kapillær prøvetakning slik at riktige prøver blir tatt og korrekt behandlet
 utføre medisinske biokjemiske analyser i ulike biologiske materialer, slik at preanalytisk,
analytisk og postanalytisk kvalitet sikres
 forklare analyseprinsipp og begrunne valg av analyseprinsipp og metoder i medisinske
biokjemiske laboratorier
 anvende laboratoriets kvalitetssystem og informasjonssystem (LIS)
 anvende og vedlikeholde fullautomatiserte instrumenter, vurdere analysekvaliteten og
tilpasse ulike instrumenter og metoder til hverandre.
Undervisnings og arbeidsformer: studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern
og ekstern laboratoriepraksis
Eksamen og vurdering: fem timers skriftlig eksamen vurderingsuttrykk A-F

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: innlevering av fem individuelle skriftlige arbeider på maksimalt 15 sider
(studiemappe), godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis
Praksis tilsvarende 6 studiepoeng praksis ved et medisinsk biokjemisk laboratorium

Undervisnings og eksamensspråk: norsk

7.3.6 BIOIN-112 Avsluttende Bacheloroppgave
13 studiepoeng, et studiepoeng vitenskapsteori er integrert i emnet
Emnetype: emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp i bioingeniørfag og kan ikke tas som
enkeltemne.
Forkunnskap; alle emner i første og andre studieår og all laboratoriepraksis i tredje studieår i
bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet
Faglig innhold og relevans i studieprogrammet
Studentene har ansvar for å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid innenfor et
bioingeniørfaglig tema. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis ha en praktisk karakter og være relatert
til faglige problemstillinger innen de medisinske laboratorieemnene.
Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet
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Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 delta aktivt i planleggingen og gjennomføre et utviklingsarbeid/vitenskapelig arbeid
innen et bioingeniørfaglig tema
 utarbeide en vitenskapelig rapport etter angitte retningslinjer
 formidle egne resultater for bioingeniører og andre helsefaglige yrkesgrupper
Undervisning og arbeidsformer: prosjektarbeid i gruppe på fortrinnsvis to studenter.
Eksamen og vurdering: skriftlig hjemme gruppeeksamen og individuell muntlig høring,
vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som
ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres
samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til
ordinær prøve.
Arbeidskrav: skriftlig rapport etterfulgt av postersesjon til skoleavslutningen.
Undervisnings og eksamensspråk: norsk
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