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Innehåll

Polymerer (syntetiska och naturliga) har många tillämpningar som implantat inom kirurgi. Vid användning av polymerer som 

implantat är de tre huvudkraven biokompatibilitet, blodkompatibilitet samt lämpliga ytegenskaper.

Denna kurs syftar till att ge studenten kunskap om vilken typ av polymerer som används som implantat inom kirurgi samt om 

pågående framsteg inom området vävnadsteknik för organersättning med polymera material. Kursen kommer att omfatta 

följande ämnen:

- Historisk användning av polymera material som implantat inom kirurgi samt grunderna för materialkrav

- Steriliseringstekniker för polymera implantat

- Typ av polymerer som används som implantat vid ben- och ledkirurgi, kardiovaskulära applikationer, öron-, näs- och 

halskirurgi, käkkirurgi, oftalmisk kirurgi

- Suturer för användning vid kirurgi (naturliga och syntetiska)

- Lim i medicinska applikationer

- Förfaranden som används inom regenerativ medicin

Mål

Kunskap och förståelse

1.1 Redogör för vilka typer av polymerer som används i medicinska tillämpningar och inom vävnadsteknik

1.2 Redogör för kraven på polymerer som används i medicinska tillämpningar och inom vävnadsteknik

1.3 Redogör för framstegen inom området vävnadsteknik för organersättning med polymerer

Färdigheter och förmågor

2.1 Att kunna diskutera metoderna för bedömning av biokompatibilitet, blodkompatibilitet och ytegenskaper hos polymerer 

som används i medicinska tillämpningar och vävnadsteknik

2.2. Att kunna diskutera metoder för sterilisering av polymera material som används inom medicinska tillämpningar och 

vävnadsteknik

Värdering och förhållningssätt

3.1 Analysera och utvärdera sambandet mellan studenternas eget forskningsprojekt och den aktuella forskningsfronten

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete och seminarium.

Undervisningen bedrivs på engelska.



Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

• Individuell tentamen (TE1)

Lärandemål 1.1-1.3, 2.1-2.2.

Högskolepoäng: 4.0

Betygskala: U/G

• Inlämning (IN1): skriftlig rapport med muntlig redovisning

Lärandemål 3.1.

Högskolepoäng: 1.0

Betygskala: U/G

Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av 

funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om 

examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, Third Edition, 2012. Edited by: 

Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick Schoen, Jack E. Lemons

Av lärare utdelade vetenskapliga artiklar.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter 

ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan

nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar 

för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt
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