
 
 

 
Vetenskapligt projekt T5 och Examensarbete T10 på Läkarprogrammet: Handledarens och studentens 
ansvar  
 
Projektarbetet utförs under handledning. Handledaren är en disputerad lärare med specialkunskaper inom 
ämnet för projektet. Ett gott samarbete mellan handledare och student är en grundförutsättning för att 
projektarbetet ska kunna genomföras på ett bra sätt. Det är viktigt att diskutera öppet om mål, ambitioner 
och eventuella bekymmer. Fördelningen av handledningen över tiden kan variera enligt individuella behov, 
men mer tid kan behövas under uppstart och mot slutet av projektarbetet.  
 
En viktig aspekt av det ömsesidiga förtroendet är att båda parter avsätter den tid som är stipulerad – 
studenten i form av 20 veckors (T10) och 6 veckors (T5) heltidsarbete och handledaren, på gemensamt 
överenskomna tidpunkter, enligt gällande timtilldelning på respektive kurs.  
 
Vetenskapligt projekt T5 och Examensarbete T10 examineras då studenten är registrerad på respektive kurs.  
 
När studenter gör praktik inom Region Skånes lokaler täcks de av ett kollektivt avtal som visar att de ska 
behandlas på samma sätt som annan personal. Inom universitetet finns ett samarbetsansvar utan kontrakt. 
Hälsa, Miljö och arbetsplatsrelaterade Säkerhetskommittéer (HMS) för CRC, BMC och HSC har tagit fram en 
checklista för hur studenternas säkerhet ska garanteras 
(https://www.med.lu.se/intramed/stoed_verktyg/arbetsmiljoe_haelsa/hms_kommitteer). Studenter ska 
behandlas som annan personal när de utför sitt projektarbete, vilket innebär att de måste introduceras på 
laboratoriet eller sin studieplats på samma sätt som nyanställd personal samt informeras och lära sig om hur 
man ska hantera apparatur, biologiska ämnen, försöksdjur, kemikalier, strålning och vassa föremål. 
Studenten ska ha tillgång till adekvat skyddsutrustning. Alla olyckor och incidenter måste rapporteras. Om 
studenterna ska arbeta med biologiska föreningar, strålning, oorganiska fibrer, asbest, bly eller kadmium, ska 
de erbjudas en allmän medicinsk undersökning.  
 
I handledarens grundläggande ansvar ingår att:  
- Handledaren bistår med att ordna en arbetsplats och datorhjälp vid behov, så att studenter får tillgång till 

Region Skånes patientjournaler, register etc. 
- Presentera lämplig uppstartslitteratur och möjliga inriktningar på projekt  
- Bistå studenten i att formulera tydliga, relevanta och genomförbara mål, och i att skriva en projektplan med 

hänsyn taget till kraven på studentens självständighet enligt kursplan  
- Se till att projektplanen avpassas så att omfattningen av projektet stämmer väl överens med den 

stipulerade tiden för projektet  
- Ge handledning genom regelbundna, företrädesvis personliga möten i en omfattning som motsvarar antal 

timmar avsatta för uppdraget  
- Förvissa sig om att studenten/erna, utifrån praktiskt såväl som etiskt perspektiv, har eller erbjuds träning 

för att uppnå tillräcklig kompetens för att genomföra de moment som ingår i projektarbetet, i synnerhet 
sådant som involverar tredje part (patienter eller andra studiepersoner).  

- Ta del av och diskutera återkommande under projektets gång kursmålen enligt kursplan och 
bedömningskriterierna för olika examinationsmoment  

- Inom ramen för såväl handledning som för studentens praktiska arbete säkerställa en fördjupad diskussion 
av och kunskap om metoder inom projektet  

- Bistå studenten i att hitta lösningar på förutsedda och oförutsedda problem under arbetets gång  
- Ge återkoppling avseende studiens resultat och guida studenten i skrivandet av uppsatsen samt ge 

feedback på och förslag till förbättringar av texten  

https://www.med.lu.se/intramed/stoed_verktyg/arbetsmiljoe_haelsa/hms_kommitteer


 
 

- Noggrann språkgranskning och säkerställande att uppsatsen, tabeller och figurer uppvisar korrekt struktur 
och form  

- Uppsatsen, inklusive statistik, skall vara på en nivå så att studenten kan utföra och förstå alla delar samt 
muntligt försvara det  

- Läsa uppsatsen och ge sitt samtycke inför inlämnade till examination  
 
I studentens grundläggande ansvar ingår att:  
- Ge regelbunden återkoppling till handledaren om hur arbetet fortskrider  
- Signalera behovet av handledning och ta initiativ för att boka möten för handledning  
- Skicka skriftligt material i god tid före möten med handledaren  
- Komma till handledning väl förberedd för att på bästa sätt utnyttja tillgänglig tid  
- Se till att tidsplanen för projektet följs  
- Ge handledaren rimlig tid för läsning och återkoppling på manuskriptet när det är färdigskrivet i sin helhet  
- Vid examinationen kunna redogöra för projektets alla moment även om inte allt gjorts enbart av studenten  
- Erhålla handledarens samtycke inför inlämnade av uppsatsen till examination  
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