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Flödescytometri, cellsortering, MEFLCS1

1.5 högskolepoäng   Nivå F 

Allmänna uppgifter 
Kursen ges som del av forskarskolan i stamcellsbiologis kursutbud; men är i mån av plats även 
öppen för övriga deltagare. Kursen vänder sig till forskarstuderande, forskare samt teknisk personal 
vid Medicinska fakulteten som önskar att fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper i cell 
sortering.   

Kursen ges på heltid och motsvarar en veckas heltidsstudier. 

Undervisningsspråk 
Engelska 

Syfte 
Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper i cellsortering (droplet based) som kan överföras direkt 
till forskningsfrågeställningar. 

Mål för kursen 
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

• teoretiskt förklara hur cellsortering går till
• praktiskt sätta upp instrument för cellsortering och göra kvalitetskontroller
• praktiskt utföra cellsortering
• felsöka vanliga problem vid cellsortering
• bedöma risker vid cellsortering

Kursinnehåll  
Kursen innehåller följande moment: 

• teorin bakom cellsortering
• förbereda flödescytometer för cellsortering
• utföra cellsortering och anpassa den för olika typer av experiment
• felkällor, kvalitetssäkring och validering av cellsortering
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• göra en riskbedömning  

Kursupplägg 
Kursen innehåller litteraturstudier och gruppbaserade diskussioner varvat med praktisk tillämpning. 
Enstaka föreläsningar kan förekomma. Kursen är huvudsakligen baserad på praktiska övningar. 
 

Examination 
Utöver fullgjorda praktiska moment krävs närvaro i kursens samtliga undervisningsmoment samt 
aktivt deltagande i diskussioner och gruppövningar. Examinationen sker genom en skriftlig uppgift, 
som lämnas in och sen diskuteras i grupp, samt examination av praktiska moment.  

Betyg 
Godkänd (G) eller underkänd (U) 

Förkunskapskrav 
Deltagarna skall ha gått introduktionskurs i flödescytometri (MEFLIN1) eller motsvarande, och ska 
ha praktisk erfarenhet av flödescytometri. Deltagarna skall vara antagna till forskarutbildning vid 
Medicinska fakulteten eller motsvarande. Disputerade forskare, teknisk personal och andra med 
motiverat behov av kursen kan beredas tillträde i mån av plats. 
 

Litteratur 
Litteraturhänvisningar förmedlas vid kursstart. 
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