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 1. Bakgrund  
 
 

Höstterminen 2003 reste en delegation från Högskolan i Borås till Costa 
Rica för att medverka i ett kontaktseminarium, som anordnades av 
Gemensamma förvaltningen vid Högskolan i Borås. Kontaktseminariet 
genomfördes i Costa Rica och Cuba mellan den 26 september och den 9 
oktober 2003. Om 2003 års resa rapporterades bl.a. i en broschyr riktad till 
studenter Utbyte – specialbilaga om kontakter i Costa Rica, Cuba och 
Mexico. 

 
Under 2004 ansöktes om medel från Programkontoret från programmet 
Linneaus Palme av flera deltagare i ovan nämnda kontaktseminarium. 
Linneaus Palme går ut på att finansiera kontakter med utländska 
universitet eller högskolor i tredje världen. År 2005 beviljades ett flertal 
ansökningar för att genomföra bland annat en planeringsresa från 
Högskolan i Borås till Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina) och en 
planeringsresa från Ulatina till Högskolan i Borås.  

 
Universitetsadjunkt Ramón Garrote från Institutionen Ingenjörshögskolan 
gjorde det första planeringsbesöket under tiden 17-23 oktober 2005. En av 
dem han träffade var vicerektor Luis Chavez Monge vid Ulatina. 
Vicerektor Monge i sin tur gjorde i början av år 2006 en planeringsresa till 
Högskolan i Borås. Andra delar av Högskolan i Borås som utvecklat 
kontakter och utbyte med olika institutioner i Costa Rica är Institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan och 
Institutionen för vårdvetenskap. Även vid Institutionen för pedagogik 
finns kontakter inom högre utbildning i Costa Rica, bl.a. i form av MFS-
projekt (Minor Field Studies). 

 
Efter de positiva intrycken från de båda planeringsbesöken kom under 
hösten 2006 en inbjudan till rektor Lena Nordholm och till dåvarande 
vicerektor för samverkan Staffan Lööf  vid Högskolan i Borås, om att 
besöka Ulatina (se bilagor). Rektor Lena Nordholm beslutade att tacka ja 
till denna inbjudan och tillsammans med en delegation från Högskolan i 
Borås resa till Ulatina för att diskutera fortsatt samarbete. Delegationen 
bestod av rektor Lena Nordholm och utvecklingsdirektör Staffan Lööf. 
Dessutom av professor Kaj Lindecrantz, adjunkt Ramón Garrote och 
doktorand Fernando Seoane Martinez, från Institutionen 
Ingenjörshögskolan.  

 
Ledningen för Ulatina hade efter de tidigare kontakterna uttryckt 
önskemål om att tillsammans utveckla några förslag till samarbete främst 
inom området teknisk forskning och undervisning. Ulatina ansåg det även 
värdefullt att ha en direkt kontakt och att diskutera hur ett samarbete 
skulle kunna komma till stånd. De framhöll också vikten för oss att 
komma i kontakt med Ulatinas personal och studenter. Besöket från 
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Högskolan i Borås genomfördes 6-13 januari 2007. Denna rapport från 
årets resa avser att ge öppningar för fortsatta kontakter. 

 
 

2. Syfte  
 
 

Syften med resan till Costa Rica i januari 2007 var: 
 
1. Att utveckla de relationer som tidigare initierats mellan Högskolan i 
Borås och institutioner inom högre utbildning i Costa Rica.  

 
2. Att om möjligt finns samarbetsformer med Ulatina avseende det 
medicintekniska området som skulle kunna gynna både deras och vår 
utveckling av masterprogram inom området. 
 
3. Att undersöka förutsättningar för ytterligare samarbete mellan 
Högskolan i Borås och verksamheter i Costa Rica. 

  
 

3. Resan i korthet 
 
 

Den officiella delen av programmet varade 8-12 januari och bestod i 
korthet av: 

 
Dag 1 
• Ömsesidiga presentationer av de respektive lärosätena och deltagare 
• Överläggningar om samarbete 
• Professor Kaj Lindecrantz och doktorand Fernando Seoane Martinez 
gav en föreläsning för studenter och anställda vid Ulatina om sina 
respektive forskningsområden 

 
Dag 2  
• I delade grupper möten med lärare inom programområdet 
elektromedicin, Ulatinas rektor och ett besök hos Dr. Luis Meneses vid 
hjälporganisationen Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) som en 
förberedelse för dag fyra.  
 
Dag 3 
• Åter en dag med delade grupper; besök på Universidad de Costa Rica 
och dess rektor, besök på Costa Ricas nationella polisutbildning Escuela 
Nacional de Policia (ENP) och besök på två olika sjukhus som har relation 
till Ulatinas utbildning i elektromedicin. Avslutande samling med Ulatinas 
ledning.  
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Dag 4  
• Heldagsutflykt till indianreservatet Chirripó Indian Reserve.  
 
 

                                   4. Costa Rica ur ett svenskt perspektiv 
 
 

En förflyttning från ett vintrigt Sverige som just har avslutat jul- och 
nyårsfirande till ett land där medeltemperaturen ligger på 26 grader och 
där solsken är ett normaltillstånd är omtumlande. Våra värdar klagade på 
att de tyckte att det var kallt och i Costa Rica var det något av en sensation 
att ha upplevt 14 grader, som var ett nytt ”köldrekord” vilket inträffat strax 
innan vi kom. Året delas upp i den våta och den torra perioden och vårt 
besök sammanföll med övergången från den förra till den senare.  

 
Costa Rica är ett land av Smålands storlek med ca 4 miljoner invånare. En 
stor del av de fattigare grannländerna, främst Nicaragua, fyller på med nya 
immigranter i en allt snabbare takt. Mellan Stilla havet och 
Atlanten/Karibiska havet ligger ett land med stora lokala skillnader. Det 
finns 112 vulkaner av vilka ett fåtal är aktiva, regnskogar, stora banan- 
och kaffeodlingar samt en rad andra grödor blandas och delas upp av en 
stor mängd vattendrag.  

 
Majoriteten av befolkningen bor i huvudstaden San José eller dess 
omgivningar och där är flertalet av landets universitet placerade. Staden är 
belägen ca 1 000 meter över havet och dalen bildar en gryta med höga 
berg runt omkring. I ett land med hav på bägge sidorna och med höga berg 
som skydd klarar sig huvudstaden ofta från svårare regn. I norr ligger 
hamnstaden Puerto Limon och i söder finns den tidigare hamnstaden 
Punta Arenas.  

 
Över hela Costa Rica satsar man hårt på att hålla områden öppna för 
turister. Naturturism är en stor källa för inkomster. Stora områden har 
avsatts för naturreservat, och utländska turister får betala en extra skatt för 
sitt slitage på naturen. I turistguider kan man läsa att huvudstaden är ett 
nödvändigt ont men att den som vill uppleva landet skall ta sig därifrån så 
snart som möjligt.  

 
Något som är unikt för Costa Rica är att man avskaffat armén. Ett 
inbördeskrig år 1948 ledde fram till ett beslut om att avskaffa militären 
och satsa på det civila samhället. Någon av våra värdar under resan sade 
att det moderna Costa Rica byggts av jurister och lärare. Det senare 
avspeglas bl.a. i form av ett 40-tal privata universitet och en utbyggd 
infrastruktur för distansundervisning. En annan sak som skiljer Costa Rica 
från många grannländer är att sjukvården är fri.  

 
Trots att Costa Rica beskrivs som relativt säkert jämfört med andra länder 
i regionen fanns en känsla av otrygghet med mängder av småbrott. Många 
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människor talade i olika sammanhang om kriminaliteten som verkade 
påverka människors beteenden oavsett om de utsatts för något eller ej. Det 
fanns många tecken på en för allmänheten orolig vardag: Vakter, vapen 
och sirener tillsammans med grindar, höga stängsel och järngaller för 
fönstren.  

 
Costa Ricas bördighet och möjligheterna till varierade grödor har gjort att 
den traditionella ekonomin har byggt på jordbruk. Kaffe och bananer är 
inte längre något som ger tillräckliga inkomster. För den moderna 
ekonomin inger elektronikindustrin en större förväntan. Flera sätter sin 
förhoppning till att flera multinationella koncerner kommer att placera 
enheter i landet. Turismen är, som nämnts tidigare, en annan stor källa till 
inkomster. 

 
En för oss svenskar lite märklig ordning är att man i Costa Rica inte 
orienterar sig efter gatuadresser och nummersekvenser. Det normala är att 
en adress anges som geografiska koordinater t ex ”gatljusen vid San Pedro 
vid Gimnasio del Este, 300 meter nord och 20 meter öst”. Lite absurt blir 
det när man utgår från sådant som ändrats eller inte längre finns kvar. 
Systemet tycks fungera, åtminstone hittade de taxichaufförer vi åkte med.    

 
 

5. Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina) 
 
 

5.1. Allmänna förhållanden 
 

Det universitet vi var där för att besöka var Ulatina. Detta ingår i Pro-
Education, en koncern bestående av Universidad Tecnológica de México, 
Ulatina och INITE, ett institut för pedagogisk forskning och utveckling. 
Ulatina grundades 1989 och är uppdelat i nio campus. Det största ligger i 
San José och har ca 11 000 studenter registrerade. 

 
Av dessa 11 000 läser nästan 50 % på deltid. Fokus ligger på olika 
ingenjörsprogram men det finns även andra program inom bl.a. 
dentalsjukvård, ekonomi, turism m.m. Ledningen för Ulatina hänvisar 
också till samarbete med ett s.k. open university för distansstudier. För 
detta har man bl.a. stöd från spanska universitet. Ulatina är störst av de 
privata universiteten i Costa Rica och näst störst av alla lärosäten.  

 
Rektor Arturo Jofré Vartanián och hans stab som vi träffade under den 
första arbetsdagen beskrev ett lärosäte med växtvärk. Flertalet privata 
universitet i Costa Rica har inte några ingenjörsprogram. Ulatina har 
ambitioner att inte bara genomföra utbildning på grundnivå utan att nå 
längre både vad gäller kvalitet och djup. Det finns ett samarbete med olika 
spanska universitet om doktorsprogram.  
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Från vänster studierektor José Raul Pinjo, utvecklingsdirektör  
Staffan Lööf, adjunkt Ramón Garrote, rektor Lena Nordholm 
och rektor Arturo Jofré Vartanián. 

 
Universitetet har ett eget centrum för lärares fortbildning, bl.a. inom 
distansteknik. Rekrytering av lärare sker på olika vägar men lärare i 
offentliga universitet pensioneras ofta unga, 45-50 år. Många av dessa tar 
sedan anställning vid privata universitet. Inom ingenjörsområdet har 
universitetet ca 80 anställda varav ungefär hälften har en masterexamen 
och endast ett fåtal har disputerat. Flertalet lärare med en masterexamen 
har avlagt denna vid ett utländskt universitet, t.ex. i USA, Mexico eller 
Tyskland. Många som undervisar vid Ulatina har också en anställning 
inom relevanta områden i privat eller offentlig verksamhet. 

 
Forskning ligger i ett initialt skede och mest intressant är att utveckla 
forskning inom tillämpade professionsområden. Några exempel på ämnen 
där forskning påbörjats är informatik tillsammans med spanska universitet, 
skattejuridik och offentlig lagstiftning, odontologi tillsammans med 
universitet i USA och ett projekt inom naturmedicin för odontologi.  

 
Även om mycket av det internationella samarbetet sker med Spanien och 
andra spanskspråkiga länder finns ett stort intresse av att öka utbytet med 
andra länder. I Sverige finns många studenter som kan spanska och som 
skulle kunna följa undervisningen utan större problem. Idag finns ca 500 
utländska studenter vid Ulatina. 

 
På frågan om entreprenörskap och inkubatorsverksamhet svarar rektor 
Jofré att det finns intresse att utveckla detta främst inom olika 
datortekniska tillämpningar och att de följer utvecklingen av den inkubator 
som startats vid Universidad Tecnológica de México som ingår i samma 
koncern som Ulatina. Efter hemkomsten har vi även förmedlat kontakter 
med vår egen entreprenörsutbildning och inkubatorn vid ESPIRA. 
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Ett första besök i Ulatina och dess huvudbyggnad känns lite annorlunda. 
Vi kom dit med Luis Chavez Monge, som just avslutat sin tjänst på 
universitetet men som på rektors uppdrag ingick i den grupp som var våra 
närmaste värdar, och färdades i hans Izuzu Jeep. En mycket stor del av 
bilparken i Costa Rica består av jeepar, SUV:ar och andra fordon med 
stora och bensinslukande motorer. Bensinpriset motsvarar ungefär hälften 
av det vi betalar i Sverige.  

 

 
Från huvudbyggnaden på Universidad Latina de  
Costa Rica (Ulatina). 
 

Runt den helt moderna huvudbyggnaden fanns minst två stora parkerings-
platser och på den vi svängde in på fanns tre vakter som dirigerade trafik 
och höll uppsikt över parkerade bilar. Utanför huvudentrén stod två 
ovanligt kraftiga vakter med automatkarbiner demonstrativt lyfta. En 
motivering som gavs var att det fanns en bank-service i universitetet. Inne 
i huvudbyggnaden fanns pistolbeväpnade vakter lite överallt i trappor och 
i korridorer, som mest bestod av ljusa och öppna hallar. Byggnaden var 
ändamålsenlig för ett varmt klimat med schakt för vindgenomströmning, 
något som kunde upplevas störande vid stark blåst.  

 
5.2. Medicinteknik/elektromedicin  
 
Vid ett samtal med rektor Arturo Jofré Vartanián beskrev han 
universitetets intresse av att utveckla området elektromedicin till ett 
internationellt program på masternivå. De elever som studerar vid 
programmet på Ulatinas skall inte bara utgöra en resurs inom området för 
Costa Rica utan för hela Centralamerika. I Costa Rica är hälsovård en 
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offentlig angelägenhet. Många utbildade studenter med examen från det 
medicintekniska programmet anställs, utöver ren vårdpersonal. Ulatina 
planerar främst för ett mindre program med hög akademisk standard.  

 
Idag läser ca 300 studenter vid programmet elektromedicin av totalt 2 700 
som finns inom ingenjörsprogrammen. Studenter som vill förena 
medicinska kunskaper med IT har här en god möjlighet till detta. I Costa 
Rica finns en viss överetablering av medicin som ämne och till 
programmet söker sig både studenter som börjat läkar- och vårdstudier.  

 
Det finns inga problem med studenternas arbetsmarknad. Sjukhus, hälso-
organisationer och företag efterfrågar personal med kompetens inom 
medicin och datorsystem. Många går till företag som säljer utrustning till 
sjukhus. Sjukhusen har också behov av kompetent personal som kan 
underhålla apparaturen. 

 
5.3. Pedagogik/distansundervisning – Ulatina och INITE 

 
Från INITE träffade vi Dr. Rafael Hernandez som var i San José bl.a. för 
att medverka i den kurs i e-learning som INITE ger till 100 lärare vid 
Ulatina. Hernandez var mycket intresserad av samarbete med Sverige, 
som han visste har utvecklat en hel del metoder inom e-learning. För 
länder som Costa Rica, med geografiska problem för människor att 
förflytta sig, är e-learning ett sätt att sänka kostnaderna men behålla 
kvaliteten i undervisningen.  

 
Hernandez menade att det centrala är att producera verktyg för lärande. 
Det exempel som Ulatina visat genom att låta en stor grupp lärare genom-
föra en egen kurs är mycket positivt. Initialt kom det klagomål på 
tidsåtgång m.m. men nu kommer det flera utvecklingsförslag i takt med att 
lärarna själva fått pröva den omvända rollen. 
I det fortsatta resonemanget om olika internationella samarbeten bör vi      
närmare undersöka om och hur INITE skulle kunna bli en partner.    
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                                    6. Hjälporganisationen Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS)  
 
 
6.1. Allmänt om hälsoarbetet för Chirripóindianerna och resan till 
deras reservat 

 
Cabécar de Chirripó är en av de mest underutvecklade delarna av Costa 
Rica. Här lever en indianstam på ca 5 000 personer i ett stort reservat. 
Genom en reform år 1990 erhöll de rätten till reservatet och blev också 
medborgare i Costa Rica. Sedan dess har hjälporganisationen CCSS 
bidragit till utvecklingen av skolor och hjälp med hälsovård. Indianerna 
talar ett språk som kallas cabécar som traditionellt saknar skriftspråk. Ett 
sådant skapades för ca 30 år sedan av amerikanska missionärer. 

 
Torsdagens utflykt till ett indianreservat kan möjligen uppfattas som fritt 
från resans övriga syfte. Det fanns emellertid ett tydligt syfte från våra 
värdar att sätta indianernas behov av stöd med hälsovård i relation till den 
utbildning och den verksamhet som utvecklats inom området 
medicinteknik. Det skulle visa sig att behoven helt uppenbart var stora 
men att svaret på en lösning inte självklart kan kopplas till det som vi 
bedriver. Här följer emellertid en redogörelse för ett besök som på flera 
sätt var annorlunda och unikt. 

 
Resan skulle vara en heldagsutflykt och vi hade fått veta att de enda 
fordon som kan ta sig fram är fyrhjuliga. Ramon hade tidigare vana att 
köra i terräng med en Toyota Land Cruiser och därför hade vi hyrt en 
sådan. Samling skulle ske klockan 06.00 (vilket enligt lokal sed betyder 
runt sex men inte mycket senare än sju). 

 
Färden gick över grannstaden Kartago, som tidigare varit huvudstad. Den 
vägen är bred och i tämligen bra skick, en av de få vi såg under vårt besök. 
I staden gjorde vi en rundtur kring ett kvarter som visade sig vara sjukhus 
och redan tidigt på morgonen fanns köer. När vi lämnade Kartago blev 
vägarna smalare, mindre underhållna och mera vindlande. 

 
Även i nästa stad Paraíso fanns ett sjukhus. Det var det närmaste för de 
indianer som inte kunde klaras i den lokala sjukstuga vi var på väg att 
besöka. Staden var också säte för Universidad de Costa Ricas 
lantbruksavdelning. Landet är extremt bördigt och exporterar kaffe och 
bananer samt blommor och fröer. I Paraíso ligger en botanisk trädgård där 
många forskare från flera olika universitet är aktiva. 

 
Därefter vidtog en klättring upp i Talamanca-bergen. Costa Ricas högsta 
berg ligger strax söder om målet för vår färd. Högre och högre passerade 
vi i bilarna vyer som ständigt överträffade varandra. Vi passerade flera 
olika odlingar som t.ex. socker- och fröodlingar. Efter att asfaltvägen tagit 



                                                
       

                                                                                                                                                         
14 

slut och grusväg tagit vid fortsatte färden uppåt en god stund. Sedan 
tippade den brant nedför och i dalens botten skulle vi passera en flod på en 
träbro. Från bron steg vägen brant igen och så småningom kom vi till en 
by, som snarare var en viss förtätning av hus men inte mycket mer. 
Fortfarande befann vi oss endast i utkanten av indianernas område och 
husen var enkla trähus men tämligen välhållna.  

 

 
Rektor Lena Nordholm och utvecklingsdirektör Staffan Lööf tar en paus. 
 
 

Nu glesnade det mellan husen och vägen fortsatte att slingra sig uppåt. På 
en höjd stannade Meneses och vi klev alla ut för att betrakta utsikten. 
Denna bestod mest av tall och annan skog på en odling som gränsade till 
reservatet men som av olika juridiska skäl inte kunde återlämnas till det 
övriga området som vanligen kallas Chirripó efter landets största flod, 
Chirripófloden, som genomkorsar området.  

 
6.2. Läkarstationen CCSS - Ebais Grand de Oro 

 
Nästa stopp blev vid läkarstationen CCSS - Ebais Grand de Oro som den 
heter på spanska eller CCSS - Ebais Duchi Etkä som den heter på 
indianspråk. Den drevs av två läkare, en manlig sjuksköterska och ett par 
lokala sjukvårdstekniker. En kvinnlig läkare i 30- årsåldern vid namn Dr. 
Viviana Aragón Gómez och en manlig dito vid namn Dr. Jose Luis Rivera 
Garro som var 27 år gammal hade ansvarat för hälsovården tre respektive 
två och ett halvt år. De var båda allmänläkare. 

 
Det första de ville visa var en ”ny” tandläkarstol med utrustning. Kanske 
var detta nyförvärv välbehövligt och till nytta, många av indianerna hade 
tydligen dåliga tänder. Vi såg mest något som hämtats från ett 
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överskottslager med antikverad utrustning. Vid en kort samling i det 
kombinerade köket, samlingsrummet och lagret av förnödenheter 
framkom att den manlige läkaren ville lämna sitt uppdrag så snart det var 
möjligt och att den kvinnliga troligen skulle iväg på en 
specialistutbildning.  

 

 
Tandläkarstolen på läkarstationen CCSS –  
Ebais Grand de Oro. 
 

Den fasta punkten i verksamheten var den manlige sjuksköterskan som 
kommit till reservatet som polis men skolat om sig. Sjuksköterskan var en 
mycket vänlig man som endast talade spanska och höll sig utanför 
diskussionen som leddes av Dr. Meneses. Denne framhöll sjuksköterskan 
som klippan i arbetet. Vid mötet talades det initialt om tekniska frågor och 
hur dessa omgående skulle kunna lösas. I reservatet finns 12 stationer 
bemannade av indianer som utbildats till tekniker. De skall hantera 
radioutrustning för att larma vid behov.  

 
De 12 stationerna visade sig ha tillgång till 8-9 radioapparater varav 
endast 3-6 fungerade som de skulle. Problemet i ett par fall var att det 
saknades batterier eller att de som fanns fungerade dåligt. Alla apparatur 
som finns vid läkarstationen verkar vara i samma halvfungerande skick. 
Det mesta är byggt eller lämnat genom olika hjälpinsatser men dåligt 
koordinerat och ännu sämre är underhållet. Strömförsörjning fanns till 
läkarstationen, men det saknades trefas vilket gjort att några viktiga och 
dyra apparater gått sönder.  

 
Patienterna fanns spridda över ett enormt område, starkt kuperat och utan 
vägar. Stigarna, varav vi provgick en kort bit på en av huvudstigarna, är 
trampade genom riklig växtlighet och lutningen är emellanåt så brant att 
man knappt klarar av att gå utan att falla. När det regnar blir jorden såphal.  
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Från väntrummet på läkarstationen CCSS - Ebais Grand de Oro.  
Bland väntande patienter syns som tredje från vänster adjunkt  
Ramón Garrote.  
 

Ett särskilt hälsoproblem som läkarna har att hantera är födslar som av 
tradition är betraktat som något smutsigt som kvinnan själv skall hantera. 
30 procent av de gravida kvinnorna är i tonåren, vilka ökar riskerna 
jämfört med vuxna kvinnor. Både Lena Nordholm och Kaj Lindecrantz 
visade stort intresse för denna aspekt och samtalet gick från 
ingenjörsfrågor till en mera generell analys av problembilden med hälsan 
för invånarna. 

 
Ett exempel på den bristande samordningen mellan olika organisationer 
och myndigheter var att en myndighet installerat satellitkommunikation i 
läkarstationens närhet men denna fick endast användas för frågor 
relaterade till farmakologi. En annan absurditet var att CCSS endast kunde 
administrera underhåll på sådan utrustning de själva ägde och att denna 
skulle stå på mark som de också skulle äga. Ett problem i sammanhanget 
är att indianerna inte kan avträda någon mark för sådant eftersom 
reservatets mark tillhör en allmän nationell ägare. 

 
6.3. Indianreservatets skola och ett besök hos samhällets hövding 

 
Från läkarstationen åkte vi in i själva indianområdet. Vägen gick rakt 
genom ett vattendrag men var annars av rätt bra standard. Fram till 
hövdingens bostad fanns det t.o.m. gatljus. De hus vi passerade var 
träkåkar i behov av både färg och annat underhåll. 

 
Dr. Meneses pekade ut hus som låg spridda på kullarna. Långt i fjärran 
anade man ett och annat plåttak. Han berättade att indiansamhället 
förvisso hade en manlig chief men att det i övrigt var ett matriarkat. När 
ett ungt par träffats och fått ett godkännande om att gifta sig måste detta 
först och främst ske mellan olika klaner. De fick sedan hjälp med att röja 
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en bit mark och att bygga ett hus. Sedan fick de klara sig själva. De små 
husen ligger i väglöst land och stigarna går på branta lutningar.  

 
Bilarna svängde av grusvägen och in på en skolgård. Dr. Meneses 
organisation hade medverkat till att bygga en skola. Utbildning är ett stort 
problem eftersom mycket få indianer har annat än basal sådan. Skolan 
innebär i dessa trakter inte bara utbildning utan även en möjlighet för 
barnen att regelbundet få lagad mat. Det senaste projektet, som inte 
avslutats vid vårt besök, var en sanitetsanläggning med ordentlig avlopps-
brunn. Vatten skulle ledas från en bäck i bergen och avloppet bestod av en 
grävd brunn på vilken det skulle planteras växter som skulle suga upp det 
mesta av avträdet. Ett problem i sammanhanget var att marken bestod av 
lera som inte suger upp fukten. 

 
Från skolan promenerade ner till hövdingens hus, som också fungerade 
som en lagringsstation för skördade bananer, bönor och andra grödor. 
Chiefens hus låg på en liten platå från vilken vägen övergick till branta 
stigar. En bil och en traktor fanns för att transportera förnödenheter.  
I övrigt fick transporter ske till fots och med hjälp av hästar. Medan vi 
talade med hövdingen kom grupper av kvinnor med bananer på axeln. 

 

 
Chiefen i indiansamhället i Chirripó. 
 

Hövdingens reagerade initialt mycket skeptiskt på vårt besök. Han hade 
träffat andra grupper som kommit med vackra ord som sedan inte lett till 
något resultat. Dr. Meneses försökte beskriva vad vi ville och vårt 
interesse av att ta del av några av indianernas problem. Så småningom 
tinades stämningen upp, men detta var en man som man inte pratade 
omkull med fagra löften. Han konstaterade att om läkarna på stationen 
CCSS - Ebais Grand de Oro trodde på det hela så var det i sin ordning för 
honom. 

 
Resan tillbaka till San José gick i rasande fart och när mörkret faller i 
Costa Rica sker det både plötsligt och totalt. Våra tankar var upptagna av 



                                                
       

                                                                                                                                                         
18 

vad som kunde göras och om vi kunde göra det. En reflektion vi gjorde 
var om våra planer och möjligheter inkräktade på deras vanor och viljor. 
Under alla förhållanden måste en ordentlig undersökning göras av vad 
som kan och bör göras innan åtgärder sätts in.  

 
Om det blir ett fortsatt samarbete mellan Högskolan i Borås och Ulatina 
angående medicinteknik så skulle hjälparbetet bland indianerna kunna 
vara ett område där studenter kan göra förstudier. Sådana förstudier måste 
ske i dialog med de läkare som bemannar sjukstugan och har indianernas 
förtroende.   

 
 

7. Universidad de Costa Rica  
 
 

Universidad de Costa Rica är det största statliga universitetet i landet och 
grundades år 1940. Lena Nordholm besökte sin rektorskollega Yamileth 
González Garciá som avbröt sin semester för samtalet. Båda rektorerna 
var överens om värdet av att ha ett utbyte. Strax innan den här beskrivna 
resan hade Sylvia Määttä från Institutionen för vårdvetenskap varit där för 
att utveckla relationen med vårdutbildningarna vid universitetet.  

 
Universitetet är uppdelat i 11 fakulteter och ett 30-tal skolor som   
tillsammans täcker ett mycket brett register. Studenten står i fokus för 
mycket av uppmärksamheten. Signalerna till studenterna är att de är de 
viktigaste personerna vid universitetet. I mångt och mycket är Universidad 
de Costa Rica ett traditionellt stort universitet. En uppgift som i svenska 
ögon sticker ut är den att lärare vid statliga universitet som Universidad de 
Costa Rica pensioneras mycket tidigt, i 50-årsåldern. Om vi uppfattat 
saken rätt utgör dessa pensionärer en viktig kader i det stora antalet privata 
universitet som finns i landet. 

 
Det finns ett program vid Universidad de Costa Rica som är av intresse för 
oss som vill utveckla ett professionsuniversitet och det kallas Programa de 
Voluntariado. Programmet ger studenter möjligheter att utveckla sina 
kunskaper från universitetet i form av samhällstjänst under den tid de 
studerar. Olika uppgifter förekommer om huruvida det är en frivillig 
verksamhet eller ett obligatorium men tanken är att etablera en bred 
samhällskontakt och direkt upplevd nytta av universitetets verksamhet. 
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                                    8. Polisutbildningen vid Escuela Nacional de Policia   
                               (ENP) 

 
 

8.1. Allmänna förhållanden 
 

Rektor Lena Nordholm och utvecklingsdirektör Staffan Lööf besökte polis-
skolan Escuela Nacional de Policia (ENP) i San José, Costa Rica, den 10 
januari. Detta tillsammans med den tidigare Ulatina-medarbetaren Luis 
Chavez Monge. Belägen i stadens södra delar ligger ett helt kvarter för 
polisverksamhet. Polisskolans lokaler påminner om kaserner och till det 
yttre utgör de en front mot den trafikerade gatan. Vårt möte med skolans 
chef generaldirektören Carlos Roverssi Rojas har förskjutits med över två 
timmar, han ska ha blivit fördröjd av justitieministern.  

 
När Carlos Roverssi Rojas väl dyker upp visar det sig vara en vänlig och 
civilklädd man som bjuder in oss i sitt stora tämligen officiella kontor. 
Carlos Roverssi Rojas talar endast spanska och Luis Chavez Monge fick ta 
på sig rollen som tolk. Polisskolan grundades 1970 och har sedan 
grundandet haft ansvar för utbildning och träning av Costa Ricas poliskår.  

 

 
Från vänster rektor Lena Nordholm, generaldirektör Carlos  
Roverssi Rojas och Luis Chavez Monge. 
 

Skolan har ändrat sitt namn några gånger. År 1994 antogs en ny 
lagstiftning angående polisväsendet och då fick den det nuvarande namnet 
Escuela Nacional de Policia (ENP). Samma år inledde skolan ett 
samarbete med Universidad de Costa Rica, på så sätt att universitetets 
lärare medverkat i olika kurser. Främst gäller det kurser inom sociologi, 
psykologi, juridik och andra ämnen av samhällskaraktär. 

 
År 1995 inrättades Grundläggande professionell poliskurs,, en grund-
utbildning som nya poliser genomgår och som enligt utbildningsplanen är 
6 månader lång. Kursen har utvärderats av personal från Universidad de 
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Costa Rica och av andra. Carlos Roverssi Rojas vill egentligen ha en 
längre utbildning och polisaspiranter som studerar innan de arbetar, men 
de verkliga förhållandena medger inte riktigt detta. 

 
Costa Rica har totalt ca 10 000 poliser, beräknat på 8-timmarspass är ca 
3 500 av dessa aktiva åt gången. De skall övervaka säkerheten för drygt 
fyra miljoner invånare i ett land med hög kriminalitet. Rekryter anställs 
som poliser innan utbildningen inleds. Mer kvalificerad utbildning av 
poliser är en relativt ny företeelse, och Carlos Roverssi Rojas berättar om 
motsättningar mellan unga rekryter som genomgått utbildningen vilka 
upplevt sig motarbetade av äldre befäl som inte själva har någon egentlig 
utbildning. Grundkursen som alla genomgår kan kompletteras med en 
högre kurs ”Programa Superior de Estudios Policiales”. Det har även 
tillkommit nya kurser för befäl. 

 
År1948 bildades det moderna Costa Rica. Efter ett kortare inbördeskrig 
avskaffades armén och ett civilt styre gavs möjlighet att ta makten. Dessa 
händelser gjorde att polisen också fick ta på sig uppgifter, t.e.x. 
gränsbevakning, som annars sköts av militär. Carlos Roverssi Rojas 
beklagade att det vare sig då eller nu fanns någon förståelse hos politiker 
för att ökade uppgifter kräver ökade resurser. Tvärtom blev enligt Carlos 
Roverssi Rojas polisen inte prioriterad då armén avskaffades.  

 
Sedan dess har såväl utbildning av poliser som dess verksamhet fått leva 
med en mycket låg budget. Han menade att det nu fanns ett visst gehör för 
att öka resurserna hos den nya presidenten Oscar Arias Sánchez. Ett första 
steg blir att öka antalet poliser med 1 000 nya per år under de kommande 
fyra åren. Enligt Carlos Roverssi Rojas behövs det ännu fler poliser än så 
ute på gatorna. 

 
Enligt en skrift om den nationella polisskolan är det övergripande 
uppdraget för ENP att erbjuda utbildning och träning för landets poliskår. 
I detta ingår planering, utveckling, genomförande och utvärdering av 
utbildningsprogram för polisen. Skolan skall också verka för en 
professionalisering och modernisering av poliskåren. Skolan skall också 
värna det civila samhällets utveckling mot trygghet och säkerhet för 
medborgarna. Detta skall ske i samverkan med andra samhällsinstitutioner 
och med internationella organ. I skolans uppdrag ingår också att utbilda en 
reservstyrka för polisen samt att samordna utbildning för privata 
säkerhetstjänster.  

 
Verksamheten är huvudsakligen förlagd till huvudstaden San José men det 
finns även en avdelning i Guanacaste. Vid den senare utbildas främst 
gränspoliser och sådana som skall verka i landsbygdsmiljö. 
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8.2. Utbildningsprogram  
 

Dagens utbildningsprogram består av: 
 

1. Grundläggande professionell poliskurs / ” Fundación para la 
Capacitación Policial” 
Denna kurs består av tre delar:        

                              1)  Humaniora och beteendevetenskap: Professionell etik, mänskliga         
relationer, familjerelaterat våld etc. 

  2)  Juridik: Polisiära funktioner och skyldigheter, mänskliga rättigheter, 
lagstiftning angående polisiär verksamhet etc. 
3)  Polisteknik: Teknik och procedurer, vapenteknik, kontroll av 
folkmassa etc. 

 
2. Påbyggnadskursen ”Programa Superior de Estudios Policiales”. 

 
3. Kurs för underbefäl 

 
4. Kurs för befäl 

 
5. Kortare distanskurser för poliser 

 
6. Träningskurser för privata säkerhetskårer 

 
Alla nya poliser går igenom Grundläggande professionell poliskurs, den 
nationella polisutbildningen, som borde vara sex månader. Carlos 
Roverssi Rojas har beslutat att nästa kurs skall skäras ner till tre månader. 
Inte för att utbildningsbehovet är lågt utan för att det stora behovet av att 
ha polis ute i verksamhet väger tyngre. Det betyder att många av de mer 
teoretiska kurserna får stå tillbaka och att tyngdpunkten läggs på praktiskt 
polisarbete. Vi försökte ta reda på inträdeskraven men fick endast veta att 
åldrarna varierade mellan 19-29 år på rekryterna och att kraven på 
minimilängd var 170 cm för män och 155 cm för kvinnor.  

 
Generaldirektör Carlos Roverssi Rojas ville trots de nedskärningar han 
beslutat om utveckla utbildningen. Han vill få fler akademiker som lärare. 
Relationen med Universidad de Costa Rica är lång även om den inte är 
helt oproblematisk. Bland universitetslärare gillar somliga inte poliser, 
något som vi även hörde av akademiker vi träffade. Carlos Roverssi Rojas 
vill också skapa fler och längre kurser bl.a. för att bryta motståndet från 
outbildade chefer som får nyutbildade rekryter.  

 
Under år 2006 bildades en särskild skola för polisbefäl. Denna är 
associerad till ENP och verkar enligt dess övergripande principer och 
målsättningar. När kurser för polisbefäl beskrevs handlade det tidsmässigt 
om en omfattning på 3 månader på deltid eller 440 timmar. Lärare skulle 
huvudsakligen komma utifrån från universitet och i ett fall från en 
ambassad.  
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Bland ämnena i kursen nämndes administration, kriminologi och 
underrättelsearbete för poliser. Universidad de Costa Rica ville inte ge 
kursen som sin egen men bidrar med lärare till den. Undervisning i ämnet 
underrättelsearbete ges av personal från den spanska ambassaden. 

 
8.3. Internationellt samarbete 

 
Angående ENP:s internationella samarbete nämndes Spanien och 
Colombia som två länder som skolan samarbetar med. Den främsta 
internationella parten angavs som Commando del Sur de los Estados 
Unidos (USA:s regionala militärkommando för frågor i Latinamerika och 
Karibien) i Miami, USA. Carlos Roverssi Rojas menar att polisen i Costa 
Rica är dåligt utvecklad och att korruptionen är utbredd. En förebild för 
honom är karabinjärerna i Chile, som är en slags insatsstyrka.  

 
Carlos Roverssi Rojas är emellertid väldigt intresserad av samarbete med 
Sverige. Vi har mycket som är åtråvärt med vår tradition av demokrati, 
mänskliga rättigheter och öppenhet. En relation med (polis)utbildning i 
Sverige skulle enligt Carlos Roverssi Rojas även tillföra nya kunskaper 
och tekniker inom distansutbildning och andra möjligheter för flexibelt 
lärande.  

 
8.4. Fokusområden 

 
Costa Ricas historia av nästan 60 års stabilitet har bl.a. byggt på en civil 
polis med övergripande uppgifter som gränsbevakning. Polisens 
erfarenheter av droghantering är stor. En mycket stor del av den 
colombianska narkotikan transporteras genom Costa Rica. Den som vill 
skapa sig en bild av narkotikans betydelse för länderna i Latinamerika och 
Centralamerika kan läsa ”Drug economies in the Americas : Drug 
economies are now an integral part of life in the Americas” av JoAnn 
Kawell, i september/oktober numret år 2002 av NACLA Report on the 
Americas. Carlos Roverssi Rojas berättar att så mycket som 90 % av de 
droger som passerar Costa Rica kommer från Colombia. Med drogerna 
kommer även colombianska kontraktsmördare och annan kriminalitet som 
uppstår i narkotikans spår.  
 
Ett annat område som håller på att bli ett stort problem för det av turism 
beroende landet är övervåld mot barn. Sexuella övergrepp, kidnappningar 
och kopplingar till sexindustrin är utbredda. Vi såg t.e.x. daghem med 
höga stängsel och gallergrindar med taggtråd. Carlos Roverssi Rojas har 
medverkat till att skapa en slags skolpolis som bl.a. har till uppgift att 
bygga upp ett förtroende till olika barn, som själva får i uppdrag att larma 
om något verkar galet eller om någon visar ett avvikande intresse för 
skolan eller barnen.  
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En mjukare variant av polis är de turistpoliser som med gula västar och 
cyklar finns ute på stadens gator som ett stöd för turister. Det varnas 
ständigt för ficktjuvar och smårån i turistguider och bland costaricaner, så 
behovet av en sådan styrka finns säkerligen. 

 
Ett annat område som måste utvecklas är transporter och övervakning av 
vägar. Under vårt korta besök hann vi se ett par mycket svåra olyckor och 
bevittna omkörningar och andra manövrer som hade kunnat leda till svåra 
olyckor. Vägar och bilar i Costa Rica är illa underhållna. Tung trafik 
trängs med andra trafikanter i ett ryckigt trafikflöde på vägar som är 
smala, fulla av hål och går genom landets kuperade geografi. 
Generaldirektör Carlos Roverssi Rojas vill också utveckla polisens 
kapacitet vad gäller informationshantering. 

 
Carlos Roverssi Rojas har som mål att utveckla en längre grundutbild-ning 
för poliser i Costa Rica. Han vill även utveckla former för fortbildning. 
För att göra detta möjligt krävs utveckling av distansteknik, video och 
Internet. Det är helt omöjligt att kalla in alla poliser som behöver utbildas 
och samla dem på heltid i lektionssalar. Detta är områden där han vill ha 
hjälp från andra håll. Kanske kan det vara något för ett samarbete med 
Sverige då det är ett område där vi ju är ganska långt framme? Vi nämnde 
också möjligheten till studentutbyte, något som mottogs positivt av Carlos 
Roverssi Rojas. 

 
 

9. Slutsatser och resultat 
 
 

Den resa som genomfördes i januari 2007 gav direkta och fördjupade 
relationer med Ulatina. På flera nivåer finns relationer och öppningar till 
fortsatt samarbete. Besöken vid Universidad de Costa Rica gav rektorerna 
en möjlighet att träffas direkt och från båda sidor uttrycktes en önskan om 
att fortsätta med relationerna. Vid både Ulatina och Universidad de Costa 
Rica har lärare gjort besök i anslutning till rektors besök under resan i 
januari 2007. Institutionen för vårdvetenskap hade två lärare som besökte 
de bägge lärosätena strax före detta besök och Institutionen Ingenjörs-
högskolan en lärare som tillbringade en längre tid med undervisning vid 
Ulatina direkt efteråt.  

 
Besöket som gjordes vid Escuela Nacional de Policia gav öppningar för 
vidare samarbete. Det kom också direkta uppmaningar från inrikes-
departementet om samarbete men genom de förändringar som inträffade 
angående utredningen om en ny polisutbildning och en eventuell placering 
av en sådan utbildning i Borås sköts detta på framtiden. Men kontakterna 
med polisutbildningen kan snabbt utvecklas om det blir aktuellt med en 
motsvarande utbildning i Borås. 
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Högskolan i Borås har genom Linneaus Palme fått fortsatta medel för 
utbyte med Costa Rica. Högskolan inväntar ännu besked från Högskole-
verket om mastersrättigheter inom medicinteknik. Den lärare från Costa 
Rica som var på väg till oss har skjutit sitt besök i tiden. En del av de 
övriga kontakterna har stött på vissa hinder genom att SIDA inte längre 
har Costa Rica som stödland. Flera av högskolans institutioner har för 
avsikt att bibehålla och utveckla de relationer som finns oavsett detta. 

 
 
 
 
 
 
 

(De bilder som använts i rapporten har tagits av Lena Nordholm, Kaj 
Lindecrantz, Staffan Lööf och Ramón Garrote). 
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                                    BILAGA  
 

Cooperation Opportunities between University College of 
Borås (UCB) and Universidad Latina de Costa Rica 
(Ulatina) to Foster Education in Biomedical Engineering in 
Central America 

 
 

CONTENT DESCRIPTION 
 
 

This document contains an introduction to the intention of Universidad 
Latina de Costa Rica (Ulatina) to offer a Master programme in Biomedical 
Engineering (BME). A description of the needs associated with such an 
enterprise as well as a catalogue with the possible cooperation areas where 
the University College of Borås (UCB) and Ulatina are enclosed. A list 
detailing the ongoing cooperation activities is included at the end the 
document 

 
 

AIMS 
 

The aims of this document are: 
• To introduce to the reader the motivation behind the potential 
collaboration between University College of Borås (UCB) and 
Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina). 
• To show the numerous areas of potential cooperation between UCB 
and Ulatina 
• To inform about the steps already taken towards some of the 
identified areas of cooperation 
• To use the contents of this document as a cornerstone for the 
development of any cooperation between UCB and Ulatina, as long as 
the motivation, the needs of Ulatina and the vision of UCB as well as the 
available potentiality does not suffer major changes. 
 
      

OUT OF SCOPE 
 
 

The intention of this document is NOT: 
 
• To outline any specific activity for cooperation 
• To make a pledge of any kind related to taking a specific action. 
 
 
 



                                                
       

                                                                                                                                                         
28 

                                    MOTIVATION 
 
 

The Bachelor Program in Biomedical Engineering at Universidad Latina 
de Costa Rica (Ulatina), after ten years from the opening, has an important 
role in the Costa Rican and Central American health system, because it is 
unique in the total region to confer a degree in Biomedical Engineering 
(BME). 
However, as the medical equipment becomes more complex and 
sophisticated, as well as the demands for advanced diagnosis increases, 
there are several points that motivates an increase of the skills and 
competences of the BME professionals and to arrange a higher degree 
program in BME: 

 
1. To satisfy the societal needs of a master program in BME that will be 
of benefit to the community. 
2. To promote and develop the research in the field of BME. 
3. To satisfy the technical support needs and requirements of the proper 
health systems 
4. To satisfy the demands of the graduates to receive a master degree 
5. Development and  implementation of a Hospital Information System 
6. Development and  implementation of a Medical Engineering System 
7.     The progressive digital treatment of the medical data on the        
medical equipment available at the present time, including the increasing 
possibilities in management and storing of data, makes it possible to 
obtain new diagnostics methods.  

 
 

DEMANDS OF EDUCATION IN BIOMEDICAL ENGINEERING 
AT UNIVERSIDAD LATINA OF COSTA RICA (ULATINA) 

 
 

To offer a master program in Biomedical Engineering (BME), the Ulatina 
needs to solve the following issues: 
• To arrange a master program to respond to the societal demands. 
• To prepare academic staff to teach the master plan with the 
experience, knowledge and the proper pedagogical base requirements 
including the developing and reinforcement of research projects in this 
field. 
• The advising from institutions with well established master degree 
programs. 
• To define and obtain the educational resources required to support a 
master program in BME. 
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UMaster Education 
 

A master program in BME doesn’t exist in Costa Rica. Therefore, it is 
essential to perform all the necessary steps to obtain the authorization 
from the corresponding regulating agency. This involves spending time on 
the preparation of the application documents and the approval process.  

 
Master Degree 

 
The master degree title could be granted with the agreement of some other 
university like Universidad Tecnológica de México while the approval 
process is being executed. 

 
Program Plan 

 
To offer a master program, the Ulatina needs to arrange the plan as well as 
the course contents for each course with the appropriate quality and scope. 

 
Teaching Staff 

 
There is no appropriate teaching staff for a BME master program in Costa 
Rica. The Ulatina needs the support of foreign qualified and specialized 
professors in BME. 

 
UResearch Development 

 
There is no research experience of BME at Ulatina. For this reason, it is 
essential to obtain advice and support from specialized researchers. 

 
UFlexible Learning 

 
All the students of the master program are working professionals and are 
validated to perform BME duties. Because of this, the course have to use 
flexible learning and Learning Management System. 

 
UPromotion of the Professional Biomedical Engineer 

 
It is important to develop promotion about the relevance of the role of the 
Biomedical Engineer  with a Master Level as BME professional and for 
the acknowledgement of the degree in society, by the healthcare system 
and the medical service supplier companies.  
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                                   THE VISION OF THE UNIVERSITY COLLEGE OF BORÅS (UCB) 

 
 

The University College of Borås (UCB) has got six institutions with 
profiles towards different professional areas and cooperation with the rest 
of the society is a fundamental part of the idea behind the activities. 
Education, research and development work is to a high degree being 
executed in cooperation with business enterprise, administration and non-
profit organizations. The UCB has as criterions for education and research 
that it shall be of high scientific standard internationally, have a high 
degree of relevance to the rest of the society and be applicable to private 
enterprises and/or the public and governmental sector.  

 
The leading vision of the UCB is that this basic form shall be developed to 
a University of Professions with the british and australian Universites of 
Professions as role models. Unlike traditional universities, organized from 
academic subjects and scientific disciplines, the University of Professions 
is working for a fulfilment of the demands for knowledge in the areas of 
profession with a relevance for the seat of learning. It is also important 
that the knowledge created outside the academy is being introduced and 
critically tested at University Colleges and Universities. Education and 
research at a University of Professions is characterized by an integration 
of the academic knowledge created at University Colleges and 
Universities and the knowledge developed in the areas of professions. 

 
A basic model for the cooperation of a University of Professions is based 
on partnership. A constant flow of ideas, perspectives and problems from 
the working life is being guaranteed through a dialogue with partners from 
the areas of professions. The same method results in effective channels for 
the distribution and application of results from academic research in the 
areas of professions. The demands of the areas of professions are 
important when planes are being made for education at the University of 
Professions. Research plans are adapted to the demands of the areas of 
professions, with research students working part-time with tasks of 
relevance to the research problems. 

 
 

UAvailable Potentiality 
 
 

The University College of Borås (UCB) has specific resources and the 
appropriate accumulated experience that allows UCB to support 
Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina) to cover it´s needs and fulfil 
it´s goal. 
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Biomedical Engineering Competence 
 

UCB has a Full Professor in Biomedical Signal Processing and Systems 
Engineering leading a research group working in several areas of 
Biomedical Engineering: Biomedical Signal Processing, Biomedical 
Instrumentation, Healthcare Informatics and Physiological Measurements. 
Affiliated to this Professorial chair there is another Full Professor in 
Medicine (paediatrics). The combined vast experience of this group can 
provide Ulatina with a know-how in Biomedical Engineering and its 
clinical application. 

 
Biomedical Engineering Program 

 
Since the year of 2001 the UCB has been offering a Master Degree in 
Electrical Engineering with specialization in Medical Electronics Systems. 
The UCB is currently planning to offer a new 2-years programme in 
Biomedical Engineering with a specialization in wearable systems instead. 

 
Advanced Pedagogical Resources 

 
The UCB has two institutions dealing specifically with education and 
pedagogy. One of them is the School of Education and Behavioural 
Sciences, which has three (3) full professors. The other is a unit for 
learning resources associated to the university library that provides 
education services for specific learning needs. 

 
On top of this education and academic competence, the UCB has a vast 
experience in the use of Learning Management System to support the 
education provided by the UCB, especially at the School of Engineering. 

 
International network in Research and Academia 

 
The research group of Biomedical Engineering at the School of 
Engineering has established several cooperation agreements for research 
and educational activities in Europe as well as world wide; including a 
bilateral agreement for specific cooperation in the framework of a Spanish 
Postgraduate program, Master and Doctoral levels. 

 
 

 
POTENTIAL AVAILABLE SUPPORTING FUNDS 

 
 

It is not possible to embrace this kind of enterprise without proper 
funding. Possible resources are the following. 
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UInternational Development Agencies 
 

There are several agencies sponsoring international development for 
countries with specific needs. The Swedish International Development 
Agency (SIDA) is one of them and they are recognizing the Central 
America region as an area with specific needs. For instance they invested 
around 100 MUSD in the area during the year of 2006. 

 
UEuropean Funds 

 
The European Union has also programmes to sponsor activities for the 
promotion of education, the ERASMUS MUNDUS programme, as well as 
programs for fostering economical development in areas with demands. 

 
UPublic Institutions and Private Institutions in Costa Rica 

 
The Ministry of Science and Technology of Costa Rica and other 
governmental institutions as well as private enterprises related to the 
Biomedical Engineering (BME) field have been sponsoring similar 
initiatives in the past. Therefore it is very important to explore the 
possibilities of funding or sponsorship from these types of institutions. 

 
 

POTENTIAL AREAS OF COOPERATION 
 
 

The University College of Borås (UCB) and Universidad Latina de Costa 
Rica (Ulatina) have identified several areas for cooperation and have 
produced a catalogue listing the areas and topics with particular mutual 
interest. The following catalogue is a listing tree with six (6) main 
branches and three (3) levels: 

 
 
                                          1, General Assessment 

 
1.1. Educational Programs in Biomedical Engineering (BME) 
1.2. Pedagogics in Engineering 
1.2.1.                   Current Trends and Innovative Techniques 
1.2.2. Learning Management Systems 

                                          1.3.                       Support for Planning and Implementation of Socio-                        
                             Educational Projects with Biomedical Engineering 

                      1.4.                       Support of the fostering of University Research in BME 
                                          1.5.                       Support for Promotion and Integration of the Professional  

                            Biomedical Engineer. 
 

2. Master Program in Biomedical Engineering 
 
2.1. Design of the Outline of the Programme and specifying the     

Contents of the Courses. 
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2.2. Education for the Teaching Staff in BME 
2.2.1.                    Improve the ability of the Teachers regarding Contents 
2.2.2.                    Improve the ability of the Teachers regarding   Methodology 
2.3.                       Active Participation of the Teaching Staff from the  
2.2.3.                    Course Responsible 
2.2.4.                    Lecture Cooperation 
2.2.5.                    Final Degree Work Supervision 
2.3. Exchange Students 
2.4. Support for Teaching resources and Assessment 
 
3. Cooperation in the fostering and development of Research in 
Biomedical Engineering 
 
3.1. Support in the development of Research Projects 
3.2. Education of Doctorate Candidates in Biomedical                          
                            Engineering 
3.3. Know-How to produce Applied and Professional Research 
 
4. Cooperation in the development of Biomedical Engineering Projects 
with a Social Dimension 
 
4.1. Hospital Information Systems 
4.2. Medical Engineering Systems 
4.3. Telemedicine 
4.4. Others 
 
5. Pedagogical Initiatives for the Teaching and Learning in Engineering 
Education 
 
5.1. Flexible Learning in BME Education 
5.2. Flexible Learning for an University Education of Professions 
5.3. Flexible Learning and Distance Education 
5.4. The Use of Learning Management Systems for International   
                             Master Education of Professional Biomedical Engineers  
 
6. Promotion of the University Biomedical Engineer as a profession in 
Central America 
 
7. Support to the fostering of Internationalization 
 
 

IMMEDIATE ACTIONS 
 
 

The University College of Borås (UCB) and the Universidad Latina de 
Costa Rica (Ulatina) are both aware of the relevance of many of the areas 
of potential cooperation as well as the long time required to pursue most 
of them. Therefore UCB and Ulatina have already started with a number 
of actions aiming to one or more points of the cooperation catalogue. The 
following list contains ongoing as well as actions to be started by any or 
both of the schools: 
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• UCB is managing an Exchange Teacher activity promoted by the 
Linneaus-Palme program for internationalization. Regarding topic 2.3 of 
the Cooperation Catalogue. 
 
• UCB has applied for an Exchange Student activity promoted by the 
Linneaus-Palme program for internationalization. Regarding topic 2.3.3 
and 2.4 of the Cooperation Catalogue. 
 
• UCB has made a proposal for a Master Program in Biomedical 
Engineering (BME) to be implemented at Ulatina. Topic 2.1 of the 
Cooperation Catalogue. 
 
• Ulatina is considering the different available alternatives to obtain the 
license to offer the Master Program in BME. 
 
• UCB is considering the way to offer their availability for General 
Assessment inquiries. Topic 1 of the Cooperation Catalogue. 
 
• UCB is considering different alternatives to be able to provide with 
PhD education assistance to Ulatina. Regarding topic 2.2. and 3.2 of the 
Cooperation Catalogue. 
 
• Ulatina is considering different alternatives to obtain funding to 
support the Education of their teaching staff. Regarding topic 2.2. of the 
Cooperation Catalogue. 
 
• Ulatina is considering different alternatives to obtain funding to 
support PhD Education of their teaching staff or students in BME. 
Regarding topic 2.2. of the Cooperation Catalogue. 
 
• UCB is considering different alternatives as well as seeking for 
financial support to be able to make its teaching staff available to 
participate in the Master Program in BME offered by Ulatina. Regarding 
topic 2.3 of the Cooperation Catalogue. 
 
• Ulatina is considering the creation of the position of Affiliated 
Professor or equivalent to facilitate the participation of teaching staff 
from UCB in the Master Program in BME offered by Ulatina. Regarding 
topic 2.3 of the Cooperation Catalogue. 
 
• Ulatina is currently analyzing the availability of their teaching and 
learning-material resources to produce an accurate estimation of their 
needs regarding Teaching staff, BME competence, Lab material and 
bibliographic funds. Regarding topic 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 and 2.5 of the 
Cooperation Catalogue. 
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• Ulatina and UCB are seeking for general sponsorships to allow them 
to pursue the topics contained in the catalogue. 
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     Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås 
 
 
         

1994:1  Kampenprojektet: en studie av fem bibliotek på uppdrag av Statens kulturråd. 
 

1995:1  Högskolans regionala betydelse.  
 

1995:2  Att arbeta tillsammans – glädje, möda, utveckling: om ett utvecklingsarbete med sex- 
och sjuåringar i samma grupp.  

 
1997:2  Electronic media in library work for children and young adults: report from the 
international course held at the Swedish School of Library and Information Science, Borås 8-
13 September 1996.  

 
1997:2  Undervisningsform i förändring: distansutbildning vid Högskolan i Borås.  

 
1997:3  Det undervisande biblioteket: en ny roll för biblioteket vid Högskolan i Borås.  

 
1998:1  Studenten och biblioteket: en användarundersökning av fyra högskolebibliotek. 

 
1999:1  New fields for research in the 21 P

st
P century: proceedings of the 3rd British-Nordic 

Conference on Library and Information Studies, 12-14 April 1999, Borås, Sweden. 
 
2000:1  Studieresa till Chile och Uruguay: ett försök att studera den högre utbildningens roll 
för den demokratiska utvecklingen.  

 
2001:1  Jämställdhet vid Högskolan i Borås: en enkätstudie: miniversion. 

 
2001:2  Enkätstudie över studenternas utnyttjande av kulturutbudet i Borås hösten 2000.  

 
2003:1  Högskolan i Borås regionala betydelse – ur ett näringslivsperspektiv. 

 
2003:2  Slut- och utvärderingsrapport: kontaktseminarium i Costa Rica, Kuba och Mexiko. 

 
2004:1  Vart tar högskolans studenter vägen? En enkätstudie bland studenter som påbörjade 
programstudier 1997. 
 
2005:1  Slutrapport till Samverkansdelegationen: Campus Sjuhärad 2002-2004 

 
2005:2  Campus Sjuhärad 2002-2005 
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