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STUDIEPLAN FÖR ÄMNESINRIKTNING INOM MEDICINSK VETENSKAP 
 
1) Institution och ämnesinriktning 
Institution/enhet 
Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi 
Ämnesinriktning 
Hematologi 
 
2) Kort beskrivning av ämnesinriktningen 

Hematologi omfattar i Sverige huvudsakligen läran om maligna blodsjukdommar, hur de 
uppkommer, progredierar och behandlas samt sjukdommars epidemiologi, men även icke-maligna 
blodsjukdommar såsom rubbningar i bildningen av blodkroppar innefattas ämnet. Det vetenskapliga 
underlaget innefattar alla typer av hematologi, avseende såväl klinisk forskning som psykosocial 
forskning, tumörbiologi och epidemiologi. 

 

 
3) Definition av grundläggande behörighet för ämnesinriktningen (se nedan) 

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå är minst 240 hp studier på högskolenivå. 
Behöriga kan ha olika bakgrund, t ex medicine studerande eller läkare, molekylärbiolog eller 
biomedicinsk analytiker. 

 

 

 

 
 

Ur Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap 
Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 
240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet 
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för en enskild sökande medge 
undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl (HF 7 kap 39 §). 
 

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d 
v s grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon 
annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till 
utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. 
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4) Definition av särskild behörighet för ämnesinriktningen (se nedan) 

 

För särskild behörighet gäller följande krav för medicine studerande och läkare: Godkänt 
kursmoment i malignitet samt invärtesmedicin på läkarprogrammet eller motsvarande. 

Följande gäller för studerande med annan bakgrund än studier på läkarprogrammet: 
Forskarutbildningsgruppen prövar i varje enskilt fall den sökandes reella kunskaper och ifall 
dessa anses motsvara de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen 
kan sökanden antas. Ifall den sökande inte besitter sådana förkunskaper kan ytterligare 
utbildning föreskrivas. Därvid ska beaktas den sökandes tidigare utbildning och planerade 
forskningsprogram. 

Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. 
Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin 
forskningsplan på engelska för institutionens forskarutbildningsgrupp.  
 

Ur Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap 
Särskild behörighet 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 

1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet 
som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet 

2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av 
dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför 
en av institutionsstyrelsen utsedd bedömningsgrupp. (HF 7 kap 40 §). 
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