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Sammanfattande beskrivning av programmet 

Fysioterapins centrala begrepp är rörelse, hälsa och interaktion människor emellan 
samt mellan människa och miljö. Fysioterapeutens roll innebär att självständigt 
initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och 
rehabiliterande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Patienten/klienten är 
en aktiv samarbetspartner. Fysioterapeutens åtgärder syftar till att öka patientens 
medvetenhet om egna fysiska och psykiska resurser och därigenom förbättra 
möjligheterna att klara till exempel det dagliga livets krav. Fysioterapeuten initierar 
och medverkar även i hälsofrämjande åtgärder, yrkesinriktad rehabilitering, 
försäkringsutredning samt arbetsplatsbedömning och ergonomiska åtgärder. 
 
Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier (180 hp) och 
resulterar i två examina; en yrkesexamen i fysioterapi och en kandidatexamen i 
fysioterapi. Poängfördelning inom programmet är för samtliga studenter minst 100 
hp inom huvudområdet fysioterapi, 42,5 hp medicinsk vetenskap och 30 hp 
samhälls- och beteendevetenskap. Resterande 7,5 hp utgörs av en valbar kurs där 
poängfördelningen varierar mellan kurserna. Ämnesområdena integreras i varje 
kurs.  
 
I fysioterapi ingår studier av människan i rörelse och aktivitet med avseende på 
hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett 
ändamålsenligt sätt, med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön 
ställer. Till den centrala kunskapen hör att kunna analysera förutsättningar för 
rörelse och aktivitet, förstå hur människan rör sig samt att veta hur 
funktionsnedsättningar förebyggs och behandlas. Programmet innefattar bland 
annat studier i anatomi, fysiologi, ortopedi, neurologi, mental hälsa samt pedagogik 
och psykologi. Kunskap om interaktion, vilket inkluderar kommunikation och 
motivation, är av stor vikt för fysioterapeutens pedagogiska roll för att på bästa sätt 
främja hälsa via rörelse och aktivitet.  
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Nyckeltal  

Figur 1 Antal förstahandssökande per plats  
Figur 2 Totalt antal förstahandssökande samt fördelat på kvinnor och män 
Figur 3 Könsfördelning antagna studenter 
Figur 4 Lägsta antagningspoäng 
Figur 5 Antagna studenter uppdelat i åldergrupper 
Figur 6 Genomströmning 
Figur 7 Poängproduktion 
Figur 8 Tid till examen fördelat på män och kvinnor 
 
I Bilaga 1 presenteras utvalda nyckeltal enligt ovanstående översikt. Några nyckeltal 
presenteras nedan i korthet. I övrigt presenteras nyckeltalen där så är relevant. 
 

Några nyckeltal i korthet 
Antal förstahandssökande 
Fysioterapeutprogrammet har konstant haft ett stort antal studenter som sökt 
programmet i 1:a hand/per plats. Söktrycket har generellt sett varit högre till 
höstantagningen och något längre under vårantagningen. Förstahandssökande per 
plats ht18 var 8,3, vilket kan sättas i relation till Medicinska fakultetens näst mest 
sökta grundutbildningsprogram som var 5,6. Medelvärdet för förstahandssökande 
på Medicinska fakultetens grundutbildningsprogram var ht18 3,8. 
 
I totalt antal studenter kan vi se ett minskat söktryck. Detta bör sättas i relation till 
att storleken på årskullarna har varit mindre under ett antal år samt andel av den 
nationella poolen av förstahandssökande studenter. Fysioterapeutprogrammet har 
sedan våren 2016 attraherat ca 11 % av den nationella poolen av 
förstahandssökande studenter, men har ökat något under hösten 2018 till 13%. 
Majoriteten av de sökande kommer ifrån närområdet d.v.s. Östergötlands län, 
Jönköpings län, Kalmar län samt Södermanlands län. 

 
Antagna studenter uppdelat i åldersgrupper   
Programmets studenter är framförallt i åldersspannet 21–25 år. Studenter i åldern 
18–25 år motsvarar drygt 80% av programmets studenter sedan ht12. 
 
Lägsta antagningspoäng  
För att antas på fysioterapeutprogrammet krävs relativt höga antagningspoäng. 
Lägsta antagningspoäng låg hösten 2018 på strax över 18 i betygskvoter BI samt 
BII. Ht14 samt Ht15 låg lägsta antagningspoäng något högre än övriga 
antagningsomgångar, men i stort kan ses att antagningspoängen ligger relativt 
stabilt. (Antagningsgrupp BIEX upphörde efter Vt17.) Lägst antagningspoäng på 
högskoleprovet har dock legat relativt sett något lägre än övriga betygskvoter, men 
stadigt på ca 1,15 sedan våren 2015. 
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______________________________________________________ 

Måluppfyllelse1  

Bedömningsgrund:  
- Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer 

att studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande).  

- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

- Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 

_________________________________________________________ 
 
 
Programmets struktur och innehåll 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och för att möta de 
kompetenskrav som kommer att ställas på framtidens fysioterapeut antogs en ny 
utbildningsplan hösten 2016. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) genomförde 2014 
en granskning där fysioterapeutprogrammet i Linköping bedömdes hålla högsta 
kvalitet gällande både yrkesexamen och kandidatexamen. Utifrån en 
omvärldsanalys i relation till den nya utbildningsplanen bedömde vi vidare att vissa 
specifika kompetensområden var i behov att stärkas och utvecklas, såsom ökad 
kompetens inom psykisk ohälsa, beteendemedicin, kulturell kompetens, hållbar 
utveckling, och ett än större fokus bör finnas på livsstilsförändringar, prevention 
och arbetslivsrehabilitering.  
 

                                                           
 
 
1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 
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På övergripande nivå är det huvudsakliga innehållet på fysioterapeutprogrammets 
första år biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa. Fokus ligger på människan i 
rörelse och aktivitet med utgångspunkt från normal funktion och under termin 2 till 
att också omfatta funktionsnedsättningar i respirations- och hjärt-kärlsystemet. 
Tema äldre ingår som ett kursövergripande moment, vilket svarar mot den 
demografiska förändring som ses i samhället. 

 
Under år två på programmet är det huvudsakliga innehållet studier om människan i 
rörelse och aktivitet med utgångspunkt från funktionsnedsättningar där termin 3 
har fokus mot det muskuloskeletala-, respirations- samt hjärtkärlsystemet och 
termin 4 fokuserar på funktionsnedsättning samt funktionshinder till följd av 
medfödda och förvärvade neurologiska sjukdomar och skador. Centralt innehåll för 
det andra året är även smärta och psykisk ohälsa.  

 
Under det tredje och sista året sker en fördjupning av undersöknings- och 
behandlingsmetoder vid funktionsnedsättningar i rörelseorganen. Vidare är 
fysioterapeutens roll som pedagog samt i relation till arbete samt folkhälsa centrala 
teman. Studenterna utvecklas vidare i sin professionsroll och de ökar också sina 
kunskaper inom entreprenörskap. Under det sista året genomför studenterna även 
sitt självständiga fördjupningsarbete inom fysioterapi på kandidatnivå.  
 
Tabell 1. Översikt fysioterapeutprogrammet (kurser från och med hösten 2016). 
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- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål 
och examinationsformer? 

 
Bilaga 2 är en översiktsmatris över samtliga nationella mål, lokala mål samt 
lärandemål i fysioterapeutprogrammets kurser. Samtliga nationella mål kan brytas 
ner och matchas mot lärandemålen i programmets kurser. Variationen i hur många 
lärandemål de nationella målen matchas mot beror på hur omfattande de nationella 
målen är. Det är inte klara skiljelinjer mellan de nationella målen riktade mot yrkes- 
respektive kandidatexamen då dessa båda examina är välintegrerade och nära 
sammankopplade inom vår profession och därmed också så under utbildningen. 
Varje nationellt mål inom yrkesexamen är matchat mot 3-21 av programmets 
lärandemål. Motsvarande siffra för de nationella målen för kandidatexamen är 2-17. 
Några exempel för hur denna matchning kan se ut ses i bilaga 3. Gällande det 
nationella målet NY2, dvs det andra nationella målet för yrkesexamen formulerat 
”visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers 
hälsa” kan i bilaga 3 ses att detta mål relaterar till 18 av fysioterapeutprogrammets 
lärandemål representerade inom samtliga terminer. I slutet av utbildningen går 
studenterna en valbar kurs omfattande 7,5 hp. Detta innebär att några nationella 
mål examineras ytterligare på en fördjupad nivå men där variation föreligger mellan 
studenterna gällande vilka mål som fördjupas beroende av vilken kurs som 
genomförts.  
 

- Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl 
avseende lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 

 
Översiktsmatriser genomförs som en del av curriculumarbetet på programmet för 
att synliggöra progressionen inom huvudområdet fysioterapi samt inom aktuella 
ämnesområden som framgår av lärandemålen i respektive kursplan för 
programmets kurser (se exempel i bilaga 4).  
 
Inom programmet arbetar vi också med så kallade röda trådar, i form av en 
identifierad ”strimma” som löper genom utbildningen. Exempel på sådana röda 
trådar är beteendemedicin, smärta, levnadsvanor samt forskningsmetodik. Arbetet 
med röda trådar genomförs vanligtvis av en eller två lärare som tilldelats uppdraget 
och det innefattar granskning av constructive alignment från lärandemål till 
lärandeaktiviteter och examination samt även progression inom programmet. För 
kurserna på programmet finns en progression genom att de innehållsmässigt 
bygger på varandra genom en kontinuerlig fördjupning och ökad komplexitet. För 
att säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper med sig för att gå vidare i 
utbildningen tillämpas tröskelregler mellan de olika terminerna och medför att 
kurserna endast kan genomföras i turordning. Lärandemålen i samtliga kurser har 
utvecklats genom ett systematiskt arbete med innehåll och progression. För att 
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utforma lärandemålen för respektive kurs och inom respektive kunskapsform har vi 
använt oss av både SOLO-taxonomin samt Blooms taxonomi.  
 
På programmet används studentcentrerade och varierade läraktiviteter anpassade 
till kursernas mål och examinationsform där innehåll och grad av komplexitet, dvs 
progression, i examinationsuppgiften är relaterad till kunskapsformen i 
lärandemålet. Lärandemålen i utbildningen examineras fortlöpande och 
individuellt eller i grupp med varierade examinationsformer.  

 
Progression kan ses inom olika läraktiviteter samt inom examinationsformer. Ett 
exempel på detta är basgruppsarbete. Vid arbetet i basgrupp i de tidiga terminerna 
finns en specifik basgruppshandledare kopplad till varje studentgrupp och 
studenterna får guidning och stöd i sin lärprocess. I mitten av programmet finns 
fortfarande specifik handledare till varje studentgrupp men vissa basgruppstillfällen 
genomför studenterna helt självständigt. I de sista terminerna arbetar 
basgrupperna helt självständigt men med möjlighet till stöd vid behov av en 
ambulerande handledare.  
 
Ett annat exempel på progression kan ses för den muntliga praktiska tentamen som 
genomförs i varje terminskurs. I termin 1 är den välavgränsad till några enstaka 
specifika färdighetsmoment, i termin 2 innefattar den genomförande av 
fysioterapeutisk undersökning enligt en angiven struktur. I termin 3 måste 
studenten kunna följa hela fysioterapiprocessen (en klinisk resonerande- och 
beslutsprocess som fysioterapeuten använder i sitt klientrelaterade arbete) utifrån 
eget kliniskt resonemang givet ett antal skador och sjukdomstillstånd och i termin 4 
på samma sätt men mot neurologiska funktionsnedsättningar och funktionshinder 
vilket innebär en mer komplex symptombild. I termin 5 ligger den sista muntliga 
praktiska tentamen vilken innebär att studenten i samband med sin VFU har en 
reell patient i primärvårdskontext, där fysioterapeut ofta är första instans, vilket 
kräver en bred kunskap och en hög nivå av kliniskt resonemang samt en förmåga att 
tillämpa dessa kunskaper i en specifik situation.  
 
Andra områden där det sker en tydlig progression genom läraktiviteter och 
examinerande moment är förmåga att ge och ta emot återkoppling, att kritiskt 
granska ett arbete genom peer-review och att ge konstruktiv kritik på detta genom 
opponentskap samt också att försvara det egna arbetet genom respondentskap.   

 
- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna 

tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination.  

 
Att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination är ett förbättringsarbete som ständigt pågår. Vi 
använder framförallt tre dokument som för studenterna skall synliggöra tydlig 
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koppling mellan lärandemål, läraktiviteter och examination; utbildningsplan, 
kursplan och studiehandledning. Kursplaner granskas utifrån innehåll, 
formuleringar och formalia i Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK) vid 
Medicinska fakulteten samt granskas och beslutas därefter av utbildningsnämnden 
för grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten. Studiehandledningar 
utformas för att tydliggöra kursens specifika ingående obligatoriska moment och 
innehåll samt regelverk runt examinationer med mera. De obligatoriska momenten 
specificeras utifrån upplägg, tidsram samt bedömningskriterier alltid med fokus på 
att förtydliga kravnivå samt ge studenten god möjlighet att planera sina studier. 
Vidare finns idag, för ett par kurser på programmet, en översikt som visar 
länkningen mellan kursmål, läraktiviteter och examination, vilket har varit mycket 
uppskattat av studenterna (se Bilaga 5). Det som inte finns idag, tillgängligt för 
studenterna, är en tydlig översikt avseende länkning vidare mot de nationella 
examensmålen.  

 
En utmaning som idag ses är att studenterna inte, i tillräcklig omfattning, tar del av 
de dokument som finns. Detta medför svårigheter för studenterna att ha en 
tydlighet och god planering i sina studier. Studentens eget ansvar gällande detta 
förtydligas i en av studenterna själva utarbetad handlingsplan för att minska negativ 
stress. (Se vidare aspekt Studentperspektiv samt Bilaga 6). 

 

Analys och utvecklingsområden för aspekten måluppfyllelse 
Innehållet i utbildningen är väl förankrat i relation till ett evidensbaserat 
kunskapsläge såväl som till en kontinuerlig omvärldsanalys i relation till 
förändringar inom hälso-och sjukvården avseende omprioriteringar och 
omstruktureringar. Övergripande ses att de nationella examensmålen uppnås på ett 
tillfredsställande sätt mot programmets lärandemål. Det är dock viktigt att i detalj 
se över omfattning och kunskapsform i varje nationellt mål i relation till de 
lärandemål på programmet som matchar det aktuella målet för att garantera att 
hela målet examineras på aktuell kunskapsform samt att delar av målet inte 
dubbelexamineras där så inte anses skäligt. De ämnesområden som stärks och 
utvecklas inom programmet bör alltid följas upp av ytterligare översyn och 
kvalitetssäkring vilket vi behöver förbättra rutinerna för. Ett område som behöver få 
ett tydligare fokus i programmet är e-hälsa. För att ytterligare stärka och synliggöra 
länkningen mellan lärandemål, läraktiviteter och examination för studenterna ska 
en översikt som visar länkningen mellan kursmål, läraktiviteter och examination, 
(Bilaga 5) läggas som bilaga i alla studiehandledningar.  
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_________________________________________________________ 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 
- Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar 

studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också 
återspeglas i examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom 
planerad studietid. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 
sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

- Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 

- Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns 
och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, 
särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  

- Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning.  

________________________________________________________ 
 
 

- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används 
och hur tillämpas de inom utbildningen?  
 

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en 
aktiv roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 

 
Den pedagogiska profilen som används vid Fysioterapeutprogrammet, såväl som 
vid övriga program vid Medicinska fakulteten, är problembaserat lärande, PBL. Den 
innebär en gemensam problembaserad och studentcentrerad ansats för 
undervisning och lärande. PBL stödjer och stimulerar studenternas utveckling av 
professionell kompetens, självständighet, samarbetsförmåga samt kritiskt 
förhållningssätt. Förmågan att identifiera behov av ytterligare kunskap samt träna 
på att muntligt diskutera och argumentera både individuellt och i grupp är i fokus i 
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PBL, vilket också är viktiga förmågor i det kommande arbetslivet. Se  
Problembaserat lärande - Vision, Värdegrund och Verktyg 
Studenterna får en introduktion till det problembaserade arbetssättet första veckan. 
En guide i form av ett häfte är utformat som stöd för att de ska kunna ta en aktiv roll 
tidigt i utbildningen. Redan från första terminen integreras teori med praktisk 
färdighet och studenterna gör fältstudier och får på det viset tidig kontakt med 
arbetslivet. Följande terminer utökas den verksamhetsförlagda utbildningen. Det 
finns en progression genom programmet både när det gäller teori och praktik som 
utgår från evidens och beprövad erfarenhet. 
 
En stor variation på läraktiviteter erbjuds. Det kan vara arbete i basgrupp, 
föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, färdighetsträning mm. 
Simulerade patienter, samt ”verkliga” patienter används också för att öva mer 
verklighetstrogna situationer. Arbetet i basgrupp (ca 7–9 studenter) är centralt och 
innebär att studenterna återkommande lär tillsammans i dialog och samarbete 
under handledning. Gruppens kunskaper och erfarenheter använder studenterna 
till att gemensamt formulera frågor och inlärningsmål. Ett scenario som är 
verklighetsnära är utgångspunkten för basgruppsarbetet och är anpassat till kursens 
innehåll och mål. Studenten får ta ansvar för sitt eget lärande genom att inhämta 
kunskap, analysera och bearbeta scenarier enligt en problembearbetningsprocess. 
Generiska färdigheter som kommunikation, samarbete och ledarskap tränas 
naturligt i basgruppen när de diskuterar och arbetar tillsammans. Reflektion och 
utvärdering ses som nödvändigt för lärande och ingår i läraktiviteterna och kan ses 
som en resurs och kompetens för det livslånga lärandet. Individuellt 
basgruppsunderlag, IBU används inför varje basgruppsmöte. Det är ett verktyg för 
att stödja utvecklingen av studentens aktiva förhållningssätt till lärandet och 
förmågan till skriftlig och muntlig reflektion. IBU är en skriftlig sammanfattning 
och reflektion av den egna kunskapsinhämtningen och lärandet inför kommande 
diskussioner i basgruppen.  
 
Fysioterapeutprogrammet innebär heltidsstudier och för att möjliggöra för 
studenten att aktivt söka kunskap schemaläggs bara ca 15-17 timmar i veckan. 
Därutöver kan studenten styra över sin egen tid. 
 
Individuell lärandeplan (ILP) är ett verktyg som används för studentens 
självständiga lärprocess vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Som stöd för den 
professionella utvecklingen utformar studenten en ILP inför varje VFU-period. 
Teori ligger till grund för den praktiska tillämpningen och en kontinuerlig reflektion 
kring förhållandet dem emellan krävs. Avsikten med ILP är att på ett strukturerat 
sätt underlätta arbetet med att skapa strategier för hur kursens mål kan uppnås 
samt tydliggöra för studentens egna ansvar för inflytande över sitt lärande. VFU- 
handledare får möjlighet att följa studenten i lärandeprocessen utifrån ILP och 
gemensamma diskussioner. 

https://old.liu.se/medfak/utbildn/pedagogisk-verksamhet/hogerartikel/1.689141/PBL_VIsion_Varden_Verktyg.pdf
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Interprofessionellt lärande (IPL),  är centralt vid medicinska fakultetens 
grundutbildningsprogram och sker i tre lärmoduler med alla program inblandade. 
Därutöver förekommer interprofessionella läraktiviteter med framför allt 
arbetsterapeutprogrammet. Det framgår i de lokala målen för medicinska fakulteten 
att ”studenten ska ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i 
team med andra yrkesgrupper” (Se Bilaga 2 lokala mål). Detta mål examineras 
genom den sista lärmodulen i IPL där studenterna driver en egen vårdavdelning 
tillsammans (Klinisk undervisningsavdelning, KUA). 
 
I medicinska fakultetens profil är folkhälsovetenskapliga problem, preventivt och 
hälsofrämjande arbete centrala begrepp. Betoningen och fokus på hälsa finns med i alla 
utbildningarnas lärandemål, vilket avspeglar sig i studenternas egna mål och 
problembearbetningar. Fysioterapeutprogrammet har under flera år jobbat aktivt med 
att synliggöra profilen ännu mer i programmet och stärka upp läraktiviteter som 
progredieras och följs upp mellan terminerna (Se Bilaga 4). 
 
Studiehandledningen är en guide för studenterna som finns tillgänglig för varje kurs 
på fysioterapeutprogrammet. Där finns hela kursens lärandemål, innehåll och 
arbetsformer beskrivna liksom examinationsformer, poängfördelning, tröskelregler 
mm. De obligatoriska examinerande uppgifterna redogörs för och tydliga 
bedömningskriterier som underlag för godkänt finns. Studiehandledningen skapar 
möjlighet för studenterna att ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser och planera 
sina studier. Planeringsöversikter syftar också  till att vara en hjälp till ett 
strukturerat arbetssätt för studenten.  
 
Kursernas lärandemål examineras på många olika sätt tex.  genom praktisk muntlig 
färdighetstentamen, skriftlig tentamen samt examination i klinisk praktik, 
obligatoriska uppgifter ofta med skriftliga förberedelser och muntliga diskussioner i 
seminarieform samt  genom arbetet i basgrupp som är obligatoriskt. 
Bedömningskriterier ligger till grund för betyget godkänd eller underkänd. Lärare 
ger muntlig och/eller skriftlig återkoppling. Studenten tränas i att utvärdera sin 
egen och medstudenters prestationer och att ge och ta återkoppling. Gällande de 
muntliga praktiska examinationerna får studenterna reflektera i direkt anslutning 
och göra en självvärdering som sedan ligger till grund för återkopplingen från 
läraren. 
 

- Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs 
på studenterna i deras eget aktiva lärande? 

 
Studentundersökningen visade att tydligheten på de krav som ställs på studenterna 
i deras studier är ett av de områden som skattas lägst även om de skattar 3,1 på en 
skala 0–5. Att synliggöra kraven är ett arbete som pågår ständigt. 
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Studiehandledningen uppdateras varje termin för varje kurs och är en viktig guide 
till kursen och upplägget av studierna för studenten. (Se även text i stycket ovan). 
Där finns lärandemålen från kursplanen, de examinerande uppgifterna för kursen 
med tillhörande bedömningskriterier och inlämningstider, planeringsöversikter 
som stöd till studenterna, beskrivning av förväntningar kring basgruppsarbetet och 
individuellt basgruppsunderlag, IBU samt rättigheter och skyldigheter kring tex 
examinationer samt hur de går till. Biblioteket är en viktig resurs när det gäller 
informationssökning, referenshantering och skrivande och direktlänkar dit finns 
från studiehandledningen.  
 
Lisam är den interaktiva kursplattform som används för kursadministration, 
samarbete och kommunikation mellan lärare och studenter. Varje kurs har ett 
specifikt kursrum i Lisam vilket underlättar kommunikationen och gör att 
studenterna kan ta del av allt som ligger där när de vill. Där läggs alla 
kursdokument upp och en samarbetsyta finns där studenterna själva kan ladda upp 
dokument. 
 
Basgruppernas sammansättning förändras för varje kurs. I varje ny 
basgruppskonstellation  skapar studenterna ett gemensamt kontrakt innehållande 
spelregler för gruppens gemensamma arbete och  tar upp förväntningar på varandra 
och det egna ansvaret. I de högre terminerna är basgrupperna mindre 
handledarledda vilket ställer högre krav på studenterna att driva arbetet framåt 
själva. 
 
Återkommande kursdialoger skapar en möjlighet till muntliga förtydliganden kring 
kursen samt en möjlighet till ökad delaktighet genom återkommande utvärderingar. 
Utvärderingar kan vara både formativa och summativa och innebär bl.a. att 
studenterna får skatta i vilken grad de upplever att kursmål, lärstödjande aktiviteter 
samt examinationer är kopplade till varandra och hur kursen bedrivs. 
Förväntningar på studenter och lärare diskuteras. 
 
Uppgifter designas utifrån att studenterna tex. agerar critical friend, ger 
återkoppling på varandras arbeten som en träning i att kritiskt granska ett arbete 
utifrån bedömningskriterier och samtidigt ta del av ett ämnesinnehåll. 
 
Inför examinationer erbjuds resurstillfällen där det förväntas att studenterna 
skickar in frågor i förväg för att utgångspunkten ska vara studenternas lärande. 
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- Vilka, om några, utbildningsspecifika 
resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns och används för 
utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, 
särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  

 
Olika lärmiljöer som används inom fysioterapeutprogrammets utbildning är 
föreläsningssalar med varierande utseende där bord och stolar är flyttbara i vissa 
och rummet kan arrangeras utifrån ändamålet. Basgrupprum finns lokaliserade i 
olika byggnader utrustade med whiteboards, bildskärm eller projektor för 
anslutning med dator för storbildsvisning. Medicinska biblioteket är en tillgång och 
välutrustat på många olika sätt. Visible body är en e-resurs med interaktiva bilder 
för anatomiundervisning. Det finns en specifik resurs i form av en 
kontaktbibliotekarie som också är delaktig i läraktiviteterna. Möjlighet till tysta 
läsplatser samt mer interaktiva studieplatser finns även på biblioteket. Enligt 
studentundersökningen 2017 upplever dock ffa de kvinnliga studenterna att det 
saknas lugna platser, dvs platser för avkoppling. På skalan 1-5 skattar de 2.8 där 1 
motsvarar ”mycket missnöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.  
 
Clinicum är ett gemensamt färdighetsträningscentrum med metodrum 
innehållande britsar, redskap för styrke-, balans- och konditionsträning och 
förflyttningshjälpmedel. Det är välanvänt i undervisningen  och av studenterna 
själva. Vårdrum finns med sjukhussängar för träning av ergonomiska 
arbetsställningar och förflyttningsteknik. Annan utrustning som visualiseringsbord, 
pulsklockor, blodtrycksmanschetter, andning och respirationshjälpmedel finns 
också samlat där. Simulerade patienter används i träningen vid vissa moment. 
Kameror finns att tillgå för kommunikationsövningar och filmning av patientmöten. 
Studenterna kan själva boka rummen för egen träning. När det gäller Clinicums 
lokaler är det logistiken att få ihop alla programs scheman för bokning av 
framförallt metodrummen och vårdrummen som kan vålla problem.  
 
Rörelselab med avancerad teknisk utrustning som Qualisys, Biodex och EMG 
används i undervisningen i termin 2 samt i en del examensarbeten. Utmaningar när 
det gäller rörelselab är att det saknas teknisk support och nödvändig 
lärarkompetens vilket skulle behövas till de avancerade systemen som också är 
väldigt dyra. Studenterna gör också ett besök och en uppgift på Kliniskt fysiologilab 
med spirometri, EKG samt Vo2maxtest på löpband. När studentkullarna blivit 
större i termin 2 p.g.a. ökat överintag av studenter i termin 1 har indelningen i 
grupper behövt matcha fysiologilabs lokaler. 
 
VFU-platser erbjuds under utbildningen inom sluten- och öppenvård samt i 
kommunal äldreomsorg. Antal VFU-platser kan emellanåt vara svårt att få fram. 
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Ännu svårare är det att rekrytera kliniska handledare för de internationella 
utbytesstudenterna.  
 
Offentlig simhall och gymnastikhall används för den gruppträning som studenterna 
själva designar och genomför. 
 
Pedagogiska uppgifter i termin 5 sker i reell miljö för tex elever i skolor eller för 
arbetstagare på olika typer av arbetsplatser. Arbetsplatsanalyser genomförs också 
på olika arbetsplatser ute i samhället. 
 
Lisam är kursplattformen som tidigare nämnts. Utmaningar finns bla. när det gäller 
smidighet att hantera inlämningsfunktionen. 
 
Statistikprogrammet SPSS får studenterna möjlighet att ta del av när de arbetar 
med sitt examensarbete och kompetent stöd finns att tillgå vid behov. 
 
Utlandsstudier möjliggörs i ffa termin 6 genom olika utbytesavtal. En 
utbildningsspecifik akademisk koordinator ansvarar för att underlätta för 
studenterna att genomföra studier utomlands. 
 

- Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att 
slutföra utbildningen inom planerad studietid? Analysera 
nyckeltal gällande genomströmning.  

 
Antal studenter från varje årskull som tagit examen har varierat något under åren. I 
snitt av antagna studenter i varje årskull är medelvärdet gällande 
genomströmningen för antagna ht08 –ht14 76%, där kvinnor har haft en högre 
genomströmning på 80% jämfört med männens 72% (Se bilaga 1, 
genomströmning).  
 
När det gäller tid till examen tar 92% av kvinnorna detta inom förväntad tid (dvs 
inom 3,5 år) och 89% av männen. Utbildningen är 3 års heltidsstudier, men 
brytpunkten 3,5 år är satt utifrån att registreringen av poäng i LADOK mestadels 
sker efter brytpunkten 3 år (Se bilaga 1, tid till examen). I snitt producerar 
studenterna på programmet ca 25hp per termin när det slås ut på antalet 
registrerade studenter i kursen. Detta torde visa att studenterna överlag klarar 
studierna under innevarande termin väl (Se bilaga 1, poängproduktion). 
 
Anledning till studieuppehåll kan vara flera. På LiU finns centrala bestämmelser för 
hur de ska hanteras. Exempelvis vid föräldraledighet ska dessa studenter erbjudas 
garanterad plats vid återkomst. Det finns rutiner på fysioterapeutprogrammet för 
att vägleda studenter som riskerar att inte uppnå förväntade studieresultat. 
Studievägledare träffar alla studenter minst 1 gång per termin och information om 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR MEDCIN OCH HÄLSA/AVD. FÖR FYSIOTERAPI 

TITEL  
UTGÅVA  

16(35) 
 
 

 
 
 
 
 
 

stöd som studentenheten kan erbjuda finns också samlat i en broschyr på den 
fakultetsgemensamma hemsidan samt som länkar från kursrummet på Lisam. Alla 
lärare har ett ansvar att i ett tidigt skede guida studenter i behov av stöd till 
studievägledare, studenthälsan, språkverkstad eller till ansvarig koordinator för 
studenter med funktionsnedsättningar.  
 
Det finns tröskelregler med spärr till en högre termin vilket gör att studenter med 
moment som inte godkänts inte kan slutföra sin utbildning inom planerad tid. Efter 
två underkända examinationer erbjuds studenten extra stöd av en lärare som har 
avsatt tid i sitt underlag för det. Ohälsa kan också vara en bidragande orsak till 
svårighet att hålla studietakten. Studentundersökningen 2017 visade att 59% av 
studenterna någon gång hade upplevd ett stort hinder för att lyckas i sina studier 
p.g.a. negativ stress, 20% hade upplevt det utifrån psykisk ohälsa och 15% utifrån 
ekonomiska problem. När studenter tar studieuppehåll kan också stress vara ett 
skäl till det. En handlingsplan för att hantera stress har nyligen tagits fram av 
studenterna på Student och lärarforum, SoL (Se Bilaga 6). 

 
När en student har behov av att anpassa utbildningen avseende t.ex. studietakt har 
programansvarig och kursansvarig ett nära samarbete med studentenheten, ffa 
studievägledare, för att diskutera och i möjligaste mån anpassa utbildningen efter 
studentens behov med bibehållen kvalitet. Individuell studiegång planeras i samråd 
med student, programansvarig, kursansvarig och studievägledare. Specifik 
koordinator som arbetar vid funktionshinderenheten kan besluta om särskilda 
stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättningar som tex. förlängd skrivtid 
vid tentamen. 

 
Faddrar och mentorer finns för att stötta yngrekursare. Att känna sig trygg i 
studiesituationen skapar goda förutsättningar för lärande. 

 
Ett system med tilldelning av VFU-plats tillämpas för att underlätta för studenter 
med särskilda skäl. Tillgodoräknande av moment vid tex. utlandsstudier ska vara 
möjligt och ses över regelbundet. 

 

Analys och utvecklingsområden för aspekten utformning och genomförande 
Utvecklingsområden som identifieras utifrån ovanstående beskrivning och analys är 
att utöka användningen av mer digitala lösningar för att möta dagens studenter 
med tex inspelade föreläsningar och undervisningsfilmer för att möjliggöra för 
studenterna att på ett mer flexibelt sätt kunna ta del av undervisningsmoment. Det 
testas för närvarande i lärmomentet kring entreprenörskap samt delvis vid moment 
kring arbetsfysiologi. Digitala forum där studenter får möjlighet arbeta kollaborativt  
på olika sätt skulle också vara spännande. 
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Arbete för digitaliserade tentor har pågått under året och en central upphandling är 
på gång. Digitaliserade tentor bör inte ta lika mycket personalresurser men ska ha 
hög kvalitet. Mer simulerade lärmoment för att förbereda och träna studenterna för 
sitt yrke skulle vara önskvärt. Tydligare krav på förberedelser inför lärmoment och 
seminarier behövs för att stimulera studenter att ta sitt ansvar. Vi behöver utöka 
antalet lärmoment där studenterna agerar critical friends för att svara upp mot 
deras behov av mer återkoppling för att känna tydlighet i de krav som ställs. 
Lärarresurser kan då delvis omfördelas. Modell och struktur för handledning av 
examensarbeten behöver förändras och bli mer effektiv och ändamålsenlig. 
Modellen för handledning ses för närvarande över och ett större fokus kommer 
läggas på tydligare tidsram, kravbild och utveckling av stödstrukturer, både för 
studenter och handledare, samt att processen ska utgå från en peer reviewprocess. 
 
För att ge den individuella lärandeplanen mer tyngd bör den följas upp 
bättre på ett mer strukturerat sätt. När det gäller utlämningav tentor kan en 
kartläggning genomföras för att identifiera hur många som hämtar sin tenta. Detta 
för att säkerställa att återkopplingen når studenterna. 
 
Värdefullt vore framledes att analysera om det finns några möjliga orsaker till att 
genomströmningen är högre bland kvinnor än män, såsom exempelvis huruvida de 
män som antagits till programmet haft lägre intagningspoäng. 
 
En utmaning vi ställts inför är hur vi kan skapa bättre förutsättningar för den 
alltmer heterogena studentgruppen vi möter idag för att de ska kunna skaffa sig de 
kompetenser som krävs när det gäller kunskap och förståelse, färdighet och 
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt för att bli fysioterapeut. 
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_________________________________________________________ 

Forskningsanknytning  

Bedömningsgrund:  
- Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 

lärandemiljön.  
- Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad 

miljö.   
 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 

utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 
samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell 
som internationell relevant forskning?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  

_________________________________________________________ 
 

 
- Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans 
för utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett 
nära samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna 
tillgodo? 
 
Forskningen inom fysioterapi är bred och bland forskarna finns kompetens inom 
olika teoretiska och metodologiska fält som stödjer studenterna i lärandeprocessen 
att nå examensmålen. Den pågående forskningen är i huvudsak klinisk och 
innefattar epidemiologi med befolkningsbaserade och kliniska kohortstudier, 
kliniska interventionsstudier, basala fysiologiska och biomekaniska studier, 
pedagogiska studier samt hypotesgenererande kvalitativa studier. De 
forskningsaktiva lärarna deltar i olika forskningsgrupperingar och agerar som 
handledare för doktorander och studenter i deras självständiga arbeten 
(examensarbeten) på såväl grund- som avancerad nivå. Flera lärare kombinerar 
forskning med kliniskt arbete vilket stärker kopplingen mellan klinisk och 
akademisk verksamhet.  
 
På avdelning Fysioterapi finns drygt 40 lärare som tillsammans vidareutvecklar 
undervisning och forskning inom ämnet. Hälften av lärarna är disputerade och sju 
adjunkter genomgår för närvarande doktorandutbildning. Totalt finns ett 15-tal 
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aktiva doktorander inom ämnet. Nationellt och internationellt konkurrenskraftig 
forskning har resulterat i att andelen seniora forskare med allt mer meritering har 
utökats. För närvarande finns tre professorer och tre docenter, och utöver dessa en 
professor emeritus med fortsatt framgångsrik forskning. 
 
Forskningen vid avdelning Fysioterapi innefattar bland annat följande 
forskningsprogram av vilka flera har extern finansiering med excellenta medel: 
Rörelsevetenskap och analys av basala mekanismer, rörelsefunktion och smärta; 
Fysioterapeutisk diagnostik och rehabilitering; Epidemiologi och prevention av 
idrottsskador; Etiologi och prevention av ryggdeformiteter; Diagnosticering och 
rehabilitering vid whiplashrelaterade besvär; Inflammation och fysisk ansträngning 
vid kranskärlssjukdom; Implementering i hälso- och sjukvården. På avdelningen 
bedrivs även framgångsrik registerforskning och flera forskare är involverade i olika 
rikstäckande register, såsom Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ), 
Svenska korsbandsregistret (Xbase), och Svenska ryggregistret (Swespine). 
 
Vid avdelningen finns ett rörelsevetenskapligt laboratorium med avancerad 
utrustning för rörelseanalys, vilket används inom flera av forskningsprogrammen. 
Rörelselabbet används även inom undervisning i rörelsevetenskap och biomekanik 
på fysioterapeututbildningen. Flertalet studenter är engagerade i forskningsprojekt 
eller driver egna projekt i rörelselabbet för de självständiga examensarbetena.  
 
För att ytterligare stärka forskningsanknytning inom de för fysioterapi centrala 
områdena tar utbildningen in lärare och forskare från andra avdelningar vid 
medicinska fakulteten i olika undervisningsmoment, exempelvis från ortopedi, 
geriatrik, neurologi, fysiologi, cellbiologi och beteendemedicin.  
 
- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning? 
 
Fysioterapeutprogrammet knyter i hög grad an till aktuell nationell och 
internationell forskning i olika undervisningsmoment. Under hela utbildningen 
återfinns lärandemoment som stimulerar vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och 
att självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur. Detta innefattar att skriva 
rapport med vetenskaplig struktur, sökningar i databaser efter relevant litteratur, 
kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och vetenskapliga metoder. Under 
termin 4 påbörjas examensarbetet på kandidatnivå under handledning. Flertalet 
examensarbeten genomförs inom ovan beskrivna forskningsprogram vid 
avdelningen. 
 
Flera av lärarna är nationellt och internationellt etablerade forskare som undervisar 
inom sina egna forskningsområden. De inkluderar därmed aktuell forskning från 
egen och andra forskargrupper i sin undervisning. Många av forskarna och lärarna 
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deltar regelbundet vid nationella och internationella konferenser inom fysioterapi 
och relaterade områden för att hålla sig uppdaterade om aktuell forskning, och för 
att kunna medföra aktuell kunskap tillbaka till utbildningen. 
 
Avdelning Fysioterapi anordnar ca vartannat år en regional konferens i fysioterapi 
där medarbetare från avdelningen, kliniskt verksamma kollegor i regionen (Region 
Örebro län, Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län samt Region 
Östergötland) och grundutbildningsstudenter inbjuds att delta för att ta del av 
aktuell forskning inom fysioterapi. Konferensen brukar bjuda in en internationell 
forskare för presentation och fördjupande diskussion inom ett aktuellt 
forskningsfält. Utöver detta presenterar nydisputerade fysioterapeuter i regionen 
sina avhandlingsprojekt. Vid konferensen ges även studenter från 
magister/masterprogrammet möjlighet att anmäla fria föredrag och presentera sina 
självständiga fördjupnings arbeten (examensarbeten). 
 
- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig 
ett vetenskapligt förhållningssätt? 
 
Enligt lärandemål för examen ska studenterna visa kunskap och förståelse inom 
ämnet fysioterapi, inbegripet kunskap om ämnets vetenskapliga grund, kunskap om 
tillämpliga metoder inom fysioterapi, och fördjupning inom ämnet samt orientering 
om aktuella forskningsfrågor. Vidare ska studenterna visa kunskap om 
fysioterapiämnets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. I de flesta läraktiviteter på 
grundutbildningen och kurser på avancerad nivå ställs krav på att studenterna 
själva inhämtar kunskap genom aktuell forskning, exempelvis genom att 
teorianknyta fördjupningsuppgifter, rapporter och seminariepresentationer, och vid 
fördjupning och kunskapsinhämtning vid basgruppsarbete. På så sätt tillägnar sig 
studenterna förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 
information i en problemställning och att utifrån detta göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I diskussion med medstudenter och 
ansvariga lärare vid exempelvis basgrupp och seminarier övas förmågan att tillämpa 
relevant information och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar och 
kritiskt reflektera över litteratur och vetenskap. 
 
Studenter på tidigare terminer av utbildningen medverkar aktivt vid 
slutseminarium för examensarbeten på kandidatnivå, och erbjuds även att 
medverka vid disputationer vid medicinska fakulteten som en del i 
examensarbeteskursen för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. Under 
examensarbeteskurs på både kandidat-, magister/mastersnivå deltar studenterna 
aktivt vid andra kursdeltagares litteratur- och metodseminarium och 
slutseminarium. Detta innefattar även att opponera på annan kursdeltagares arbete 
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med fokus på en ämnesfördjupande och vetenskaplig granskning av arbetet, och att 
försvara sitt eget examensarbete. En disputerad lärare från avdelning Fysioterapi 
medverkar som seminarieledare vid dessa seminarier för att bidra till fördjupad 
ämnesdiskussion och vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. 
 

Analys och utvecklingsområden för aspekten forskningsanknytning 
Ett flertal studenter som skriver sina examensarbeten på magister- och mastersnivå 
men även på kandidatnivå blir engagerade inom de forskningsprogram som bedrivs 
på avdelning Fysioterapi. Detta utbyte skulle kunna utvecklas ytterligare för att 
stärka forskningsanknytning i utbildningen och ge ytterligare värdefull resurs till 
forskargrupperingarna på avdelning Fysioterapi. 
 
Den praktiska och kliniska färdighetsträning som ges inom utbildningen vilar på 
evidens och beprövad erfarenhet. Vi genomför för närvarande ett kvalitetsarbete 
och genomgång av praktisk undervisning för att säkerställa att denna i ännu högre 
grad är evidensbaserad och följer aktuella nationella och internationella riktlinjer 
för diagnostik och behandling. Flertalet forskande lärare är involverade i praktisk 
undervisning inom sina forskningsområden, vilket ytterligare skulle kunna stärka 
forskningsanknytning och aktuell vetenskap i den praktiska undervisningen inom 
andra områden så som kardiologi, respiration, cancerrehabilitering, osv. En fortsatt 
genomlysning och kvalitetssäkring av den praktiska undervisningen behövs därför 
framöver. 
 
Flera av forskarna på avdelning Fysioterapi har internationella samarbeten. Det 
vore önskvärt att i ännu högre grad göra aktuell forskning inom avdelning 
Fysioterapi och andra enheter på LiU tillgänglig för studenter genom att anordna 
öppna föreläsningar och seminarier med internationella postdocs, gästforskare och 
doktorander som pratar om sin aktuella forskning. En möjlighet är att i anslutning 
till presentation på konferenser kunna föredra sin konferenspresentation för 
lärarkollegor och erbjuda medverkan för studenter. 
 
Ett ytterligare utvecklingsområde är att kunna göra slutseminarier av 
examensarbeten öppna eller obligatoriska för fler studenter under 
grundutbildningen. Detta kan ge mervärde genom att studenter under 
grundutbildningen får kännedom om aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt 
som äldre kursare genomfört, att ta del av en vetenskaplig kritisk diskussion vid 
seminariet, och tidigt väcka intresse för det vetenskapliga arbetet.  
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_________________________________________________________ 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 
- Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 

proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 
- Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 

kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt 
arbete på ett effektivt sätt. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  
- Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 

medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 
avseende   

o vetenskaplig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

- Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande.  

- Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets 
behov, görs?   

- Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

_________________________________________________________ 
 
 
Den kompetens och kapacitet som finns i programmet framgår av Bilaga 7. Utöver 
de fasta lärarresurserna engageras andra lärare inom såväl hälso- och sjukvården 
som akademin för att täcka in specialområden i syfte att säkerställa fördjupade 
faktakunskaper och förståelse inom framförallt human biomedicin samt samhälls- 
och beteendevetenskap. Dessa lärarresurser köps in efter behov och deras 
kompetens/ämnesinriktning tydliggörs i bilagan. Lärargruppens ämnes-, 
pedagogiska- och kliniska specialistkompetens säkras genom fleråriga 
kompetensutvecklingsplaner för varje enskild lärare och följs upp årligen utifrån 
verksamhetens behov och med hänsyn till lärarens individuella karriärutveckling. 

 
Strategisk satsning för att följa professionens utveckling sker genom deltagande för 
programmets lärare vid professionsdagarna i Fysioterapi samt vid  
världskongressen i Fysioterapi (WCPT), om den äger rum i Europa samt nationella 
utbildningsdagar som arrangeras av de olika lärosätena för fysioterapeututbildning 
i Sverige.  
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Inom fysioterapeutprogrammet garanteras den pedagogiska nivån samt upplägg 
och kvalitetssäkring av olika lärandemoment inom utbildningen genom lärarnas 
kompetens.  Merparten av lärarna har genomgått relevant högskolepedagogisk 
utbildning som erbjuds inom universitetet, vilken är en stegvis utbildning för att 
fördjupa kunskaper om lärande, utveckla sin förmåga att undervisa och handleda 
samt säkerställa kompetens att planera och genomföra kurser i rollen som 
kursansvarig. Kontinuerlig samverkan pågår inom utbildning och forskning med 
enheten för Medicinsk pedagogik, LiU:s pedgogiska enhet Didacticum, samt 
Medicinska fakultetens färdighetsträningscentrum Clinicums verksamhet för att 
säkerställa pedagogisk kompetens genom deltagande i såväl forsknings- som 
pedagogiska seminarier. För fördjupning avseende lärargruppens 
forskningsanknytning och kompetens se vidare aspekt Forskningsanknytning. 
 
Medicinsk fakulteten har nyligen fattat beslut om hur tid för riktad 
kompetensutveckling ska finansieras kopplat till olika läraranställningar genom att 
avsätta en sk. grundersättning från medel för utbildning och forskning. Det 
säkerställer inom lärargruppen en viss grund för forsknings- och utvecklingstid som 
kan variera i omfattning beroende på ytterligare specifika satsningar och 
finansieringsmöjligheter. Forskningsaktiva lärare bidrar till att forskningsanknyta 
olika områden inom grundutbildningen och möjliggör att innehållet kontinuerligt 
kan utvecklas och uppdateras utifrån forskningsfront. Flera lärare kombinerar sin 
lärarroll med att arbeta inom klinisk verksamhet eller FoU verksamhet i hälso- och 
sjukvården, vilket bibehåller hög aktualitet kring klinisk verksamhet och dess 
utveckling. Samverkansavtal är ibland grundat i en anställning på LiU/Fysioterapi 
och ibland utgår anställning från någon av Regionerna (Se bilaga 7).  
 
En stor grupp fysioterapeuter som har undervisningsuppdrag är de VFU-
handledare som är anställda inom regionerna, kommunal- eller privat verksamhet. 
Idag finns en samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland-, 
Jönköping och Kalmar län) samt med Region Örebro län. I de avtal som tecknats 
med de olika regionerna finns kompetensbeskrivningar för handledarfunktionen, 
där det föreskrivs att alla handledare bör gå handledarutbildning. För närvarande 
finns olika nivåer och utföranden av handledarutbildning, där ibland LiU:s 
utbildning på 1,5 hp respektive 7,5 hp varav den förstnämnda är webbaserad för att 
möjliggöra deltagande på distans.  
 
Gällande verksamhets- och kompetensutvecklingen så har Avdelningen för 
Fysioterapi strategiskt rekryterat för att klara av förväntade pensionsavgångar och 
har därmed haft en stabil lärargrupp avseende erfarenhet och ett värdefullt 
åldersspann. En jämn könsfördelning eftersträvas vid rekrytering om lika meriter 
och det föreligger en bredd inom såväl kliniska- som forskningsinriktningar hos de 
anställda. Inom de områden, där kompetens inte finns inom befintlig 
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medarbetargrupp, sker anställning  på timmar eller via samverkansavtal för att 
kunna säkerställa innehåll i relation till lärandemål. Relativt sparsam rekrytering 
förväntas de kommande åren, men investering i forskarutbildning av medarbetare 
anställda som adjunkter och kliniska doktorander kommer successivt ge ökad 
akademisk kompetens inom lärargruppen.  
 

Analys och utvecklingsområden för aspekten lärarkompetens 
Genom att säkra hög både pedagogisk och ämneskompetens i programmets 
lärarkollegium läggs en god grund för att säkra utbildningens struktur och innehåll 
och studenternas måluppfyllelse. Arbetet inom lärarkollegieutbildningen sker i 
olika konstellationer, både inom ämne och kurs, där kvalitet och progression 
kontinuerligt följs upp. Flertalet lärare har gått universitetets pedagogiska 
kompetensutbildningar. För de lärare som inte har genomgått dessa utbildningar så 
ligger det i kompetensutvecklingsplanen. Dessutom stöds lärarnas 
kompetensutveckling genom en systematisk dialog mellan ledning och medarbetare 
i medarbetarsamtal.  
 
Värdefullt är de regelbundna möten där ledningen för Fysioterapi träffar 
verksamhetschefer och enhetschefer från Region Östergötland i vad som kallas 
Implementeringsforum. En viktig arena för dialog om samverkan som strategier 
avseende professionsutveckling och utbildningen av framtidens fysioterapeuter. 
Här sker även dialog kring olika medarbetares kompetensutveckling, uppdrag 
(kliniska såväl som akademiska) samt forskning. Forskarna inom fysioterapi 
representerar ett brett fält relevant för ämnet, där både basal och tillämpad 
forskning ingår t.ex. forskning med mer samhällsinriktning såsom med fokus på 
sjukskrivning och implementering. Bredden i forskningen ger också bra möjligheter 
att knyta olika studerandeprojekt till aktiva forskningsmiljöer och därmed nås 
målen avseende kandidatexamen. En annan styrka är att några lärare kombinerar 
sin forskning med kliniskt arbete. Avdelningens forskning är bred och har 
utvecklats stark senaste åren, men för att täcka forskningsfält som saknas knyts 
forskare med andra inriktningar till programmet, t.ex. kliniska områden som 
geriatrik, hjärtkärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Internationell 
samverkan inom utbildning- och forskning (postdok/gästlärare samt 
forskarutbyten) har byggts upp och stärkts de senaste åren men kommer behöva 
fortsätta utvecklas. Entreprenörskap och sexuell hälsa är områden där vi ligger i 
framkant, men vi ser också tydligt den snabba utvecklingen av digitaliserad vård 
och rehabilitering samt ökad andel med psykisk ohälsa i samhället, vilket innebär 
ett behov att stärka upp med dessa kompetenser inom lärarstab. 
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_______________________________________________________ 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet.  
 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds för 

arbetslivet?  
- Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 

samverkan till kvalitet i utbildningen? 
- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 

relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet?  
- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen är 

användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 
- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 

erfarenheter?  
_________________________________________________________ 

 
- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna 

förbereds för arbetslivet?  
 
Inom programmet finns examinerande moment som syftar till att säkerställa att 
studenterna förbereds för det kommande arbetslivet och ge förutsättningar för god 
anställningsbarhet.  
Alla program vid medicinska fakulteten tillämpar PBL med syftet att studenten ska 
ta eget ansvar för sitt lärande och utveckla sin professionella kompetens genom ett 
självständigt, undersökande och kritiskt förhållningssätt, samt träna sin förmåga att 
arbeta i team. På detta sätt förbereds studenterna för ett livslångt lärande i sitt 
kommande yrkesliv.  

 
I slutet av utbildningen läser studenterna en kurs i entreprenörskap med 
lärandeaktiviteter och examinerande moment som syftar till att förbereda 
studenterna för arbetslivet med en handlingsberedskap för ett föränderligt samhälle 
där entreprenörskap och innovation är kompetenser som är nödvändiga i 
arbetslivet.  
 
De interprofessionella lärmoment (IPL) med utbildningar på medicinska fakulteten 
som är återkommande inom programmet möjliggör för studenterna att träna på 
teamarbete. Ett av IPL-momenten innebär att studenterna i interprofessionella 
studentteam fördjupar sig inom förbättringskunskap genom att arbeta med ett 
specifikt problem ute i en vårdverksamhet. Utöver detta så har vi också specifika 
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läraktiviteter där fysioterapeutstudenterna arbetar tillsammans med 
arbetsterapeutstudenter för att stärka studenternas förmåga till 
professionsöverskridanade teamarbete i sitt framtida yrkesutövande. 
 

- Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur 
bidrar samverkan till kvalitet i utbildningen? 
 

Inom fysioterapeutprogrammet ingår VFU som examinerande moment i varje 
termin från termin två till sex, totalt 22 veckor under grundutbildningen. VFU-
platserna är fördelade inom olika verksamheter hos olika aktörer (kommuner, 
regioner/landsting samt privata) i fyra geografiska regioner (Region Örebro län, 
Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län samt Region Östergötland). Detta 
innebär en bredd och en variation som möjliggör god förberedelse för ett 
föränderligt arbetsliv som fysioterapeut och ger studenterna möjlighet till kontakt 
med potentiella arbetsgivare.  
 
Ett annat exempel på arbetslivsanknytning utgörs i termin 1 av att studenterna får 
möta fysioterapeuter från olika verksamheter som berättar om sitt arbete och svarar 
på frågor om sin roll som fysioterapeut. Ytterligare exempel kan ges från termin 5 
där studenterna har läraktiviteter samt examinerande moment i form av en 
”pedagogisk uppgift” och en ”arbetsplatsanalys”. Båda dessa moment innebär att 
studenterna får prova på att utöva specifika delar av den kommande professionen 
som fysioterapeut i en reell kontext såsom exv. ute hos olika företag, inom skola, 
idrottsförbund eller aktivitetscenter med olika målgrupper i fokus.  
I termin 5 är den muntliga praktiska tentamen förlagd ute i klinisk verksamhet 
under VFU och en kliniskt verksam fysioterapeut tillsammans med en tenterande 
lärare bedömer studentens prestation utifrån gällande bedömningskriterier.   
 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information 
som är relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse 
för arbetslivet?  

 
På fysioterapeutprogrammet finns en person utsedd som VFU-samordnare på 12% 
samt 2 administratörer som har till uppgift att arbeta med VFU-beställningar 
gentemot samtliga verksamheter inom de regioner där vi har upprättade 
samarbetsavtal. VFU-samordnaren arbetar även med övergripande VFU-frågor 
samt med handledarfrågor. Mötesforum finns för VFU-samordnare och 
kursansvariga på programmet och de fysioterapeuter i olika verksamheter som 
handleder våra studenter för att kontinuerligt diskutera strategiska frågor samt 
utvärdera kvalitet och innehåll i utbildningen relaterat till VFU. 
Flera forum finns där programledningen inhämtar information relaterat till 
utbildningens användbarhet och förberedelse inför arbetslivet. Som tidigare nämnts 
är implementeringsforum ett exempel, där programmet representeras av 
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ämnesföreträdare, avdelningschef och programansvarig och kliniska verksamheter 
representeras av verksamhetschefer inom Region Östergötland. Ett annat exempel 
är Högskolegruppen där programansvarig deltar i regelbundna nationella träffar för 
samtliga fysioterapeutprogram i Sverige. Där diskuteras specifika professionsfrågor 
inklusive framtidsvisioner för yrket. Dessa möten möjliggör också en nationell 
standard och samstämmighet för att förbereda studenterna för yrkeslivet. 
Ytterligare forum för att säkra kvalitet och användbarhet inom utbildningarna inom 
Medicinska fakulteten är Kompetensrådet med representanter från programmen 
vid medicinska fakulteten, från Region Östergötland, från Region Jönköpings län 
samt från landstinget i Kalmar län.  

 
På programmet pågår också ett aktivt arbete med internationellt utbyte för 
studenter och lärare med målet att förbereda studenter för en föränderlig 
arbetsmarknad. Fysioterapeutprogrammet deltar i Medicinska fakultetens 
internationella utbytesprogram med andra universitet i Norden, Europa och övriga 
världen. Detta innebär att vi har både in- och utresande studenter och lärare. 
 
Vidare deltar lärare vid programmet i nationella och internationella konferenser 
med såväl fokus på forskning inom fysioterapi som mot utbildning inom fysioterapi 
för att inhämta kunskap om professionens aktuella utveckling.  
 
Avstämning att utbildningen motsvarar de kompetenser som framtida 
fysioterapeuter behöver sker kontinuerligt mot både klinisk verksamhet och mot 
aktuell forskning. Detta sker bland annat genom att flertalet anställda på 
fysioterapeutprogrammet har delade anställningar med olika kombinationer av 
klinisk verksamhet och undervisning. Vi har också flera externa lärare/kliniker med 
specialistkompetens som undervisar på programmet och bidrar relevant innehåll 
för arbetslivet. På programmet bedrivs högkvalitativ forskning i framkant av 
lektorer på programmet som återknyts till grundutbildningen genom att de även 
har undervisningsuppdrag relaterade till sin forskning.  
 

- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 
utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 
föränderligt arbetsliv? 

 
I samband med att studenterna tar examen från fysioterapeutprogrammet 
genomförs en programutvärdering. Utvärderingen genomförs som en anonym 
enkät som därefter följs upp med en diskussion med programledningen. 
Utvärderingen har kontinuerligt visat att studenterna i hög grad upplever en 
handlingsberedskap inför sitt kommande yrke och en trygghet i att kunna bemöta 
patienter i olika verksamheter.  
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Linköpings universitet genomför årligen en studentundersökning som berör många 
olika områden. År 2017 ingick frågan om ”Utbildningens relevans för framtida yrke” 
och på fysioterapeutprogrammet skattade studenterna som helhet 4,3 på en skala 
från 1-5 där 1 motsvarar ”mycket missnöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.  
 

- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata 
alumners erfarenheter?  
 

I dagsläget har programmet inga alumniundersökningar. Detta arbete behöver 
initieras av Linköpings universitet för att ytterligare säkerställa att utbildningen är 
relevant och examinerar anställningsbara studenter. 

 

Analys och utvecklingsområden för arbetslivsperspektivet  
Studenten ska under utbildningen utveckla en professionell och interprofessionell 
kompetens och handlingsberedskap för att kunna möta ett föränderligt omgivande 
samhälle. Detta är en utmaning som programmet står inför och som behöver 
analyseras vidare. Det är viktigt att fortsatt ha en variation av VFU-platser för 
studenterna inom olika verksamheter där representanter från verksamheterna har 
givna positioner i beslutande organ.  
Vidare behöver vi fortsätta vår omvärldsanalys med syfte att identifiera pågående 
trender inom hälso- och sjukvård samt i samhället i stort för att identifiera nya 
arenor för våra framtida fysioterapeuter.  
 
I dagsläget ser vi nya möjliga arenor inom kommunen där fysioterapeuter skulle 
kunna ha en betydande roll inom bland annat skolhälsovården och i samband med 
stadsplanering. Programmet behöver utveckla innehållet i utbildningen mot ett 
större fokus mot preventivt arbete samt ökat innehåll om e-hälsa.  

 
Programmet behöver också skapa en rutin för att tillvarata alumners synpunkter på 
innehållet i utbildningen. 
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_________________________________________________________ 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och 

förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin 
studiesituation.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen.  

- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 
mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus.  

- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter 
om sin studiesituation.  

__________________________________________________ 
 

Studenterna på programmet ges på olika sätt möjlighet och förutsättningar att 
utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. Nedan kommer fokus att 
ligga på hur studenterna ges dessa möjligheter genom aktuella samverkansfora 
samt utvärderingar. En annan central del för att som student ges möjlighet att utöva 
inflytande över sin studiesituation är den pedagogiska modell som används på 
programmet vilken ger studenterna stora möjligheter att styra över sin 
studiesituation. Detta perspektiv utvecklas under perspektivet ”Utformning och 
genomförande”. 
 
Samverkansforum 
Studentsamverkan inom programmet sker enligt en formaliserad struktur. I 
utbildningsnämnden, där beslut och frågor bereds på fakultetsnivå, medverkar 
studentrepresentanter utsedda av Medicinska fakultetens studentkår Consensus. 
Vid programmet finns ett programutskott (PU) som sammanträder 2 till 3 gånger 
per termin där strategiska programspecifika frågor ytterst hanteras och beslutas och 
som leds av programansvarig. I forumet medverkar 1 till 2 studentrepresentanter 
som är utsedda av sektionen (varav en är sektionens utbildningsbevakare) med 
uppdrag att bevaka studenternas intressen och bidra med värdefulla synpunkter ur 
ett studentperspektiv. Beslut fattas endast i PU då studenter deltar. Exempel på 
beslut som kan fattas i PU är t.ex. vilka prioriteringsgrunder som ska gälla inom 
programmet för tilldelning av VFU-plats.  
 
Navet för strategisk studentsamverkan på programmet utgörs av Student och 
lärarforum (SoL), vilket leds av programansvarig. SoL sammanträder tre till fyra 
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gånger per termin. Forumet utgörs av två studeranderepresentanter från varje 
termin (kurs).  Kursrepresentanterna ska föra studenternas talan och utses av 
sektionen. Forumet består vidare av en kursansvarig (roterande mellan kurserna) 
samt studievägledare. Inför varje möte skickas även inbjudan till 
utbildningsbevakare samt sektionsordförande. Samverkansmötet skall möjliggöra 
för studenterna att påverka utbildningens innehåll och struktur, säkerställa dialog 
och informationsutbyte samt fungera som en förberedande instans för beslut i PU. 
Den generella agendans struktur säkerställer att varje kurs samt sektionen ges 
möjlighet att lyfta de frågor som de önskar diskutera. Möten i PU och SoL 
dokumenteras i form av protokoll respektive minnesanteckningar.  
 
Strukturen för SoL har under de senaste två åren förändrats från fokus på dialog till 
att vara ett tydligt arbetande forum som skall verka för utveckling och förändring 
med utgångspunkt i det som studenterna anser är de mest angelägna frågorna. 
Under 2017 önskade studenterna arbeta riktat med att minska studenternas 
upplevda stress och en handlingsplan med åtgärder för att minska studenternas 
stress togs fram (se Bilaga 6). Prioriterat område av studenterna 2018/2019 är att 
minska stillasittandet under sin studietid på programmet.  
 
I SoL har också studenterna lyft konkreta förslag på hur undervisningen på 
programmet kan bedrivas på ett bättre sätt med avseende innehåll och struktur. 
Exempel på förändringar som genomförts är att skriftliga och muntliga tentamina 
bytt plats med varandra i kursupplägget för att studenterna upplever att de då på ett 
bättre sätt kan kunna nyttja sin studietid samt att resurstillfällen lagts till i schemat 
för att stötta studenternas lärande på ett mer adekvat sätt. Under pågående termin 
är möjligheterna mer begränsade att göra förändringar i kursupplägg och innehåll, 
men exempel på förändringar som genomförts är att senarelägga inlämningsdatum 
om detta bedöms underlätta för studenterna.   

 
Sektionen har en viktig roll för utveckling och kvalitetssäkring av programmet. 
Sektionens ordförande samt utbildningsbevakare kontaktar programansvarig när 
angelägna frågor önskas diskuteras.  
 
VFU är en central del av fysioterapeutprogrammets innehåll. På 
fakultetsövergripande nivå finns ett samverkansforum, VFU-rådet, där Consensus 
deltar för att bidra och representera studentperspektivet och sektionens 
utbildningsbevakare är inbjudna att delta på de samverkansmöten som avser VFU 
på fysioterapeutprogrammet. 
 
Varje termin håller kursansvarig flertalet kursdialoger tillsammans med 
studenterna med syfte att diskutera kursspecifika frågor samt utvärdera kursens 
innehåll och struktur. Vid dessa kursdialoger finns möjlighet att som student lyfta 
synpunkter och föra en dialog med kursansvarig.  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR MEDCIN OCH HÄLSA/AVD. FÖR FYSIOTERAPI 

TITEL  
UTGÅVA  

31(35) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utvärdering 
Utvärdering av programmets kurser sker på olika nivåer. Varje kurs utvärderas 
genom universitets- och fakultetsbeslutade frågor via KURT (från hösten 2018 
Evaliuate). Detsamma gäller för den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Utvärderingen sammanställs av fakulteten. Programansvarig presenterar resultat 
och angelägna delar diskuteras i programmets lärarkollegium. Programansvarig 
återför resultat till studenterna via Lisam och diskussioner kring förbättringsförslag 
förs på SoL.  
 
Ytterligare utvärderingar genomförs på kurs och programnivå. I de enskilda 
kurserna genomförs utvärderingar både muntligt och skriftlig (formativt och 
summativt) för att ge studenterna möjlighet att lyfta synpunkter och ge förslag på 
utveckling och förändringar. Kursansvariga sammanställer utvärderingarna och 
kompletterar med analys och ansvarar för att återföra och diskutera resultaten med 
studenterna. Samtliga utvärderingar med analys tillgängliggörs för alla 
programmets studenter på Lisam och valda delar diskuteras på SoL.  
 
En programutvärdering genomförs i samband med att studenterna slutför 
programmet i termin 6. Utvärderingen genomförs via en webenkät samt muntligt 
under en halvdag utifrån måluppfyllelse och kvalitet. Den muntliga utvärderingen 
ger möjlighet till fördjupad dialog samt för att inhämta förbättringsförslag för att 
ytterligare utveckla programmets upplägg och innehåll.  
 
Studentundersökningen som genomförs regelbundet ger också värdefull 
information. Resultat tillgängliggörs av programansvarig på Lisam och diskussion 
om resultat förs i SoL. Exempel på utveckling och förändring som genomförts med 
stöd av resultat från Studentundersökningen, är ovan nämnda handlingsplan för att 
minska studenternas stress (se Bilaga 6). 
 

Analys och utvecklingsområden för studentperspektivet  
Det finns en utarbetad formell struktur för att som student ges möjlighet att 
påverka programmets innehåll och struktur vilket ses som en styrka avseende 
studentinflytande på programmet. Dock ses flera utmaningar avseende hur 
studenterna ges och tar sig an möjligheterna att påverka. För att stärka känslan hos 
studenterna att kunna påverka bör förändringar ske vad gäller struktur och innehåll 
i vissa samverkansfora samt göra en översyn av de kommunikationskanaler som 
idag används. Det är angeläget att studenterna upplever att de har möjlighet att 
påverka och känner att det är relevant att delta i forum som ska säkerställa detta 
samt att studenterna deltar i utvärderingar. Idag är det en utmaning att stimulera 
studenter att engagera sig i olika samverkansorgan samt svara på utvärderingar, 
vilket även ses på universitetet i stort. 
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Ett förbättringsområde som diskuterats med studenterna på programmet är att på 
ett bättre sätt nå ut till studenterna med återkoppling på de utvärderingar som de 
genomfört samt kursansvarigas analyser av genomförd kurs och de förändringar 
som genomförs på programmet. Idag presenteras dessa sammanfattningar muntligt 
av kursansvariga för de nya studenter som börjar terminen samt läggs ut i skriftlig 
form på Lisam till samtliga studenter.  
 
Från och med hösten 2018 ska muntlig återkoppling ges till de studenter som 
genomfört utvärderingarna av både kursansvarig samt kursrepresentant som 
genomförde kursen föregående termin. Studenterna upplever det som mycket 
viktigt att de får ta del av och diskutera förändringar och orsaker till att något inte 
förändras för att de ska känna att det är värdefullt att delta i utvärderingar.  
 
För att skapa en större medvetenhet om när utvärderingar läggs upp i programmets 
utvärderingsmapp är ett förslag att aviseringar kan skickas ut. Vidare ska protokoll 
och minnesanteckningar från PU och samverkansmöten göras tillgängliga på ett 
mer formaliserat sätt för programmets alla studenter via Lisam, vilket ej sker idag.  
 
Kursansvariga anser att det är svårt att få kursdialogerna att bli dialoger. 
Studenterna ser kursdialogerna som ett informationstillfälle där de inte förväntas 
bidra. Studenterna upplever möjligheten att påverka pågående termin som 
begränsad och därför upplevs värdet av att bidra inte så stort. För att skapa en 
gemensam agenda för kursdialogerna kan några förslag vara att en stående punkt är 
studenternas förslag till förändringar samt alternativa metoder/upplägg. Även att 
kursrepresentanterna har en stående punkt för att nå med information och 
återkoppling avseende diskussioner och beslut i SoL kan vara ett sätt att 
levandegöra studentpåverkan i vardagen. Vidare, att aktivt återknyta till gemensamt 
beslutade åtgärder och dokument, såsom handlingsplanen avseende stress, ses som 
avgörande för att motivera till fortsatt engagemang från studenternas sida. Både 
kursansvarig och kursrepresentanterna ses här kunna ha en mer aktiv roll. 
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_________________________________________________________ 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande.  
 

Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 
- På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, 

genomförande och uppföljning och hur bidrar detta till 
kvalitetsutveckling? 

- Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen? Exempelvis med avseende på kursplaner, 
kurslitteratur, lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, studentpopulation och 
genomströmning av manliga och kvinnliga studenter. 

_________________________________________________________ 
 
LiU:s strategi och handlingsplan för lika villkor 2018 är vägledande för att realisera 
jämställdhet på Fysioterapeutprogrammet. Likaså Equitas handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering vid LiU 2017-2019 har utgjort underlag för denna rapport. 
Redan från termin 1 finns innehåll i undervisningen och kursmål som gör att 
studenterna aktivt bekantar sig med de lagar som styr hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten och arbetet som fysioterapeut. Diskrimineringslagen är en av dem. 
Samarbetet med studievägledare från start avser främja studiesituationen och 
arbetet med att integrera arbetet med jämställdhet och lika villkor. Att främja ett 
professionellt förhållningssätt påbörjas tidigt i utbildningen genom bl.a. kunskap 
om hur kommunikation och bemötande spelar roll i den kommande 
yrkesutövningen samt i samspel med andra. Exempelvis i  termin 2 filmar 
studenterna ett möte med patient som de sedan diskuterar och reflekterar kring 
med en mindre grupp studenter och lärare. I termin3 fortsätter de med rollspel vid 
anmanestagning där de övar kommunikationsfärdigheterna vidare. Makt, roller, 
attityder och fördomar diskuteras. Läraktiviteterna är vidare både i form av 
scenarion, föreläsningar och färdighetsträning. Studenter ska kunna känna att 
fysioterapeutprogrammet och universitetet är en plats där de kan studera under 
likvärdiga och rättvisa förutsättningar och där allt arbete bedrivs med utgångspunkt 
i LiU:s värdegrund. 

 
I basgruppsarbetet tränas de att arbeta tillsammans och identifiera 
kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen. 
Där reflekterar de också över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv 
tillsammans med handledare och övriga studenter. Jämställdhetsperspektivet 
synliggörs på det viset i praktiken och är också formulerade som lärandemål. 
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Arbetet i basgruppen kan vara ett lärmoment för att förändra de maktstrukturer 
som ger diskriminerande effekter för kvinnor och män som grupper. Det kan syfta 
till att stärka arbetet med att tillgodose kvinnors och mäns makt att forma samhället 
och sina egna liv som är ett jämställdhetspolitiskt mål. I de interprofessionella 
lärmomenten blir grupperna än mer heterogena och kraven ökar. Ett medvetet 
jämställt bemötande handlar lika mycket om lärare som om studenter i tex en 
basgrupp när det gäller talutrymme, bekräftelse mm. så att både mäns och kvinnors 
erfarenheter och kunskaper synliggörs och tillvaratas. För studenterna blir det en 
kunskap och kompetens att ta med sig ut i yrkeslivet. 

 
Scenarier som används i basgruppsarbetet är medvetet utvalda och utvecklade för 
att beakta samtliga diskrimineringsgrunder och ett jämställdhetsperspektiv där 
kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. Kunskapen och förståelsen om att det finns ojämlikheter mellan 
könen gör det möjligt att arbeta för att motverka detta. När det gäller 
basgruppshandledarna på Fysioterapeutprogrammet har de lärare som arbetar med 
IPL genomgått en ”fördjupningskurs i problembaserat lärande-handledning av 
heterogena grupper” där ovanstående ingått och diskuterats. 
 
Det finns ca 17000 leg. fysioterapeuter i Sverige. Yrket som fysioterapeut är 
kvinnodominerat även om det håller på att ske en utjämning. Det avspeglas såväl i 
studentgrupp som i lärarkår. Av de som är anställda vid avd Fysioterapi är 17 st 
kvinnor och 5 st män. Av de som avdelningen har samverkansavtal med är 15 
kvinnor och 1 man. Därutöver tillkommer föreläsare i andra kärnämnen och där är 
det inga större könsskillnader (Se Bilaga 7). En jämn könsfördelning eftersträvas på 
programmet. Historiskt sett har det varit övervägande antal kvinnor antagna på 
programmet, men en trend ses att denna ojämna könsfördelning håller på att avta 
och för första gången  ht18 är det fler män än kvinnor som är antagna på 
programmet (Se Bilaga 1, könsfördelning antagna studenter). 
 
Det framkom från studentundersökning 2017 att på fysioterapeutprogrammet var 
det 6% av studenterna som hade utsatts för sexuella trakasserier, 1% hade upplevt 
mobbing och 4% hade känt sig kränkta/diskriminerade. 24% visste inte var de 
skulle vända sig. Detta måste tas på allvar och vidare beaktas i kommande 
handlingsplan. 

 
Kulturell kompetens, mångfald och hållbar utveckling är begrepp som lyfts in i 
lärandemål och tillhörande läraktiviteter i den nya kursplanen för termin 5. Det har 
stärkt progressionen från termin 1 där det också finns lärandemål kring mångfald 
och betydelsen av att ha en helhetssyn på människan och hennes hälsa vilket är 
viktigt i arbetet med lika villkor och jämställdhet också med tanke på 
globaliseringen och vårt samhälle med stora flyktingströmmar som ska integreras. 
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Analys och utvecklingsområden för jämställdhetsperspektivet 
 
Fler lärare borde ges möjlighet att gå tex. påbyggnadskursen i PBL. Att kritiskt 
granska sig själv som lärare och hur vårt agerande kan påverka 
både studenter och kollegor behöver vi ständigt reflektera kring. Lärargruppens 
genusmedvetenhet kan vidareutvecklas genom att fakultetens genuslektor används 
som resurs. 
 
Ett utvecklingsområde relaterat till utbildningens utformning och genomförande 
kan vara att utse någon ansvarig lärare för en progressionslinje kring 
mångfaldsperspektiv där jämställdshetsperspektivet kan inrymmas samt 
integrering av detta. Intersektionalitet behöver även beaktas. 
 
Våra resurslitteraturlistor håller på att förnyas och en alldeles ny version testas nu i 
grundutbildningens kurser. Det är en digitaliserad lista där författarens för- och 
efternamn anges och en bild av bokens framsida visas vid sökning. Hittills har vi 
inte medvetet strävat efter en jämn könsfördelning utan har mer utgått ifrån att 
litteraturen ska ha god kvalitet och stödja studenternas lärande. 
 
Andelen män som studerar på fysioterapeutprogrammet har ökat vilket är en trend 
som behöver underhållas genom exempelvis marknadsföring. Att se till att manliga 
förebilder finns i både undervisning och ute på verksamhetsförlagd praktik är 
viktigt även fortsättningsvis. Bildmaterial bör genomgå en granskning innan det 
publiceras på exempelvis hemsidor. 
 
Utifrån resultatet på studentundersökningen 2017 behövs ett fortsatt aktivt arbete 
med att sprida kunskap och information kring lika villkor och hur vi når ut till alla 
studenter med det stöd som finns www.liu.se/likavillkor.  Ett fåtal studenter har 
rapporterat missförhållanden och det måste tas på största allvar och en 
handlingsplan måste vara känd för alla. 
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Bilaga Nyckeltal 

Figur 1. Antal förstahandssökande per plats 

 

Fysioterapeutprogrammet har konstant haft ett stort antal studenter som sökt programmet i 

förstahandssökande per plats. Söktrycket har generellt sett varit högre till höstantagningen och 

något längre under vårantagningen. Förstahandssökande per plats ht18 var 8,3, vilket kan sättas i 

relation till Medicinska fakultetens näst mest sökta grundutbildningsprogram som var 5,6. 

Medelvärdet för förstahandssökande på Medicinska fakultetens grundutbildningsprogram var 

ht18 3,8. 

 

Figur 2. Antal förstahandssökande 

 

I totalt antal studenter kan vi se ett minskat söktryck. Detta bör sättas i relation till att storleken på 

årskullarna har varit mindre under ett antal år samt andel av den nationella poolen av 

förstahandssökande studenter. Fysioterapeutprogrammet har sedan våren 2016 attraherat ca 11 % 

av den nationella poolen av förstahandssökande studenter, men har ökat något under hösten 2018 

till 13%. Majoriteten av de sökande kommer ifrån närområdet d.v.s. Östergötlands län, Jönköpings 

län Kalmar län samt Södermanlands län.  

Förstahandssökande män och kvinnor 

Vi ser trend att skillnaden mellan antal sökande män och kvinnor minskar. 
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Figur 3. Könsfördelning mellan antagna studenter på programmet   

 

En jämn könsfördelning eftersträvas på programmet. Historiskt sett har det varit 

övervägande andel kvinnor antagna på programmet, men en trend ses att denna ojämna 

könsfördelning avtar och för första gången är det ht18 fler män än kvinnor antagna på 

programmet.  

 

Figur 4. Lägsta antagningspoäng   

 

För att antas på fysioterapeutprogrammet krävs relativt höga antagningspoäng. Lägsta 

antagningspoäng låg hösten 2018 på strax över 18 i betygskvoter BI samt BII. Ht14 samt Ht15 

låg lägsta antagningspoäng något högre än övriga antagningsomgångar, men i stort kan ses 

att antagningspoängen ligger relativt stabilt. (Antagningsgrupp BIEX upphörde efter Vt17.) 

Lägst antagningspoäng på högskoleprovet har dock legat relativt sett något lägre än övriga 

betygskvoter, men stadigt på ca 1,15 sedan våren 2015. 
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Figur 5. Antagna studenter uppdelat i åldersgrupper   

 

Programmets studenter är framförallt i åldersspannet 21–25 år. Studenter i åldern 18–25 år 

motsvarar drygt 80% av programmets studenter sedan ht12.  

 

Figur 6. Genomströmning 

 

Procentuell andel antagna studenter från varje årskull som tagit examen har varierat något 

under åren, men under Ht08-Ht14 (data saknas för vt14) så har medelvärdet varit 76%, där 

kvinnor har haft en något högre genomströmning på 80% jämfört med 72% för män. 

Värdefullt vore framledes att analysera om det finns några möjliga orsaker till detta såsom 

exv. huruvida de män som antagits till programmet haft lägre intagningspoäng.   
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Figur 7. Poängproduktion    

 

I snitt producerar studenterna på programmet ca 25 hp per termin, när det slås ut på antalet 

registrerade studenter i kursen. Detta torde visa att studenterna överlag klarar studierna 

under innevarande termin väl. 

 

Figur 8. Tid till examen   

 

Av de studenter som tar examen gör 92% av kvinnorna detta inom förväntad tid (dvs inom 

3,5 år) och 89% av männen. Utbildningen är 3 års heltidsstudier, men brytpunkten 3,5 år är 

satt utifrån att registreringen av poäng i LADOK mestadels sker efter brytpunkt 3 år.  
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Lokala mål för Medicinska fakulteten

Studenten skall efter genomgången utbildning:

Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården 
för att kunna motivera och värdera val av handling som 
professionell yrkesutövare,
Visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan 
ur ett lokalt och globalt perspektiv.
Kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och 
förbättringsarbete.
Kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för 
nuvarande och kommande generationer.
Ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i 
team med andra yrkesgrupper.
Visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika 
villkor i samhället.

Lokala mål för Fysioterapeutprogrammet

Studenten skall efter genomgången utbildning:

Tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att initiera och 
medverka i arbete med hälsopromotion och arbetslivsinriktad 
rehabilitering.

Med ett problembaserat förhållningssätt visa förmåga till 
handlingsberedskap för att anta utmaningar inom såväl befintliga 
som nya sammanhang för fysioterapi i ett föränderligt samhälle.



Nationella mål för yrkesexamen

Mål för fysioterapeutexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 
1993:100 med uppdateringar)

Kunskap och förståelse
För fysioterapeutexamen ska studenten kunna:

Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen.
Visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och 
gruppers hälsa.
Visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och Förmåga
För fysioterapeutexamen ska studenten kunna:

Visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra 
fysioterapeutiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i 
hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete 
på individ-, grupp- eller samhällsnivå.

Visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, 
företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov.

Visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att 
genomföra vägledande uppgifter.
Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet 
med relevanta författningar dokumentera dessa.

Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

Visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant 
information samt att diskutera nya fakta, företeelser och 
frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av 
yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För fysioterapeutexamen ska studenten kunna:

Visa självkännedom och empatisk förmåga.



Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra 
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter 
eller patienter, deras närstående och andra grupper.
Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens.



Nationella mål för kandidatexamen

Mål för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med 
uppdateringar)

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i fysioterapi ska studenten kunna:

Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och Förmåga
För kandidatexamen i fysioterapi ska studenten kunna:

Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar 
och situationer,
Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt 
att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i fysioterapi ska studenten kunna:

Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 
den används.
Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla 
sin kompetens.



Lärandemål
Kurs 1
Kurskod: 8FYG11
Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa I, 30 hp 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Förklara rörelseapparatens uppbyggnad och funktion på organ- och 
vävnadsnivå som grund för mänsklig rörelse och aktivitet,

Förklara hur aktivitet och belastning påverkar rörelseapparaten ur 
ett anatomiskt, funktionellt och biomekaniskt perspektiv,

Förklara nervsystemets uppbyggnad och funktion på organ- och 
vävnadsnivå som grund för mänsklig rörelse och aktivitet,
Beskriva fysioterapeutens verksamhet och yrkesroll,
Beskriva teorier och modeller inom fysioterapi och hälsa,
Förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet,
Beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag,

Förklara kunskapssynen som problembaserat lärande (PBL) bygger 
på.

Beskriva processer relevanta för sitt eget och basgruppens lärande.

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Utföra grundläggande fysioterapeutiska undersöknings- och 
behandlingsmetoder och vid utförandet tillämpa ergonomiska 
principer.
Tillämpa grundläggande metoder för att analysera och dokumentera 
rörelser.
Identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur 
dessa påverkar grupprocessen.
Förklara problembearbetningsprocessen och visa förmåga att 
identifiera lärandebehov.
Söka litteratur och demonstrera kritiskt förhållningssätt i valet av 
kunskapskällor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:



Reflektera över samt värdera hur beröring påverkar människan ur 
ett fysiologiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv samt hur 
kultur och genus kan påverka upplevelsen av beröring.

Motivera betydelsen av att i den kommande professionen ha en 
helhetssyn på människan och hennes hälsa.

Reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Beskriva konsekvenserna av etiska ställningstaganden baserat på 
etiska principer, lagar och evidens.



Lärandemål
Kurs 2
Kurskod: 8FYG21
Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II, 30 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Förklara fysiologiska förutsättningar på organ- och vävnadsnivå 
som grund för mänsklig rörelse och aktivitet.

Förklara hur graden av fysisk aktivitet och fysisk träning samt hur 
andra levnadsvanor främjar hälsa respektive påverkar risken för 
sjukdom.
Beskriva hur beteenden utvecklas och vidmakthålls samt beskriva 
allmänna principer inom beteendemedicin.
Beskriva teoretiska grunder för samt tillämpning av 
beteendeanalys.
Förklara människans normala åldrande ur ett fysiologiskt, 
psykologiskt och socialt perspektiv.
Förklara patofysiologi och symptombild samt beskriva etiologi för 
vanligt förekommande sjukdomar i respirationssystemet och 
hjärt-kärlsystemet.
Teoretiskt resonera om och beskriva fysioterapeutisk bedömning, 
behandling samt prevention vid funktionsnedsättningar för 
vanligt förekommande sjukdomar i respirationssystemet och 
hjärt-kärlsystemet.
Förklara såväl verbal som icke-verbal kommunikation.

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Utforma och genomföra gruppträningsprogram utifrån kunskap 
om hur fysisk aktivitet och fysisk träning påverkar funktion samt 
hur faktorer som kön och ålder inverkar på fysisk 
prestationsförmåga.
Analysera rörelser utifrån kunskap och förståelse om biomekanik, 
rörelsemönster och muskelfunktion.
Utföra funktionsbedömning av extremitetsleder och columna 
med utgångspunkt från normal funktion i rörelseapparaten.

Tillämpa metoder för att undersöka olika kroppsfunktioner samt 
värdera mätresultat inom respirationssystemet och hjärt-
kärlsystemet i relation till fysisk prestationsförmåga.
Tillämpa ergonomiska principer vid fysioterapeutisk 
undersökning och behandling.
Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt vid ledarskap på 
gruppnivå.



Självständigt genomföra informationssökning samt utforma och 
granska en rapport med vetenskaplig struktur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Reflektera över upplevelser av den egna kroppen i vila och 
rörelse.

Reflektera över den egna förmågan att kommunicera och 
tillämpa ett professionellt förhållningssätt i mötet med patient.



Lärandemål
Kurs 3
Kurskod: 8FYG31
Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30 hp 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Förklara patofysiologi och symtombild samt beskriva etiologi för 
vanligt förekommande muskuloskeletala sjukdomar och skador.

Beskriva symtombild samt fysioterapeutiska åtgärder vid 
tumörsjukdomar.
Förklara olika immunologiska reaktioner med särskilt fokus på 
muskuloskeletala sjukdomar och skador.
Förklara patofysiologi samt beskriva etiologi vid såväl akut som 
långvarig smärta.
Beskriva etiologi, patofysiologi och symtombild för vanligt 
förekommande psykiska sjukdomar.
Förklara effekter samt bakomliggande effektmekanismer av 
fysioterapeutiska behandlingar vid psykiska och 
muskuloskeletala funktionsnedsättningar.
Identifiera yrkesetiska problemställningar.

Förklara vikten av ett kliniskt resonemang vid fysioterapeutisk 
analys, bedömning och behandling av patienter.

Förklara anatomiska och fysiologiska förändringar på organ- 
och systemnivå vid mobilisering och immobilisering.

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Identifiera hur fysisk aktivitet och fysisk träning samt övriga 
levnadsvanor främjar hälsa respektive påverkar risken för 
sjukdom och skada,
Analysera hälsobeteenden på individnivå.

Tillämpa fysisk aktivitet och fysisk träning som 
behandlingsmetod vid funktionsnedsättningar till följd av vanligt 
förekommande sjukdomar och skador i respirationssystemet, 
hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet.

Utföra fysioterapeutisk bedömning och behandling samt 
prevention vid funktionsnedsättningar till följd av vanligt 
förekommande sjukdomar och skador i respirationssystemet, 
hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet.



Dokumentera fysioterapeutiska åtgärder och 
behandlingsresultat i enlighet med gällande lagar och regler.

Tillämpa och reflektera över ergonomiska principer vid 
fysioterapeutisk undersökning och behandling.

Tillämpa ett pedagogiskt och hälsofrämjande förhållningssätt 
vid kommunikation på individ- och gruppnivå.

Tillämpa ett professionellt förhållningssätt i möte med patient, 
närstående och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Kritiskt granska det vetenskapliga underlaget för evidens som 
ligger till grund för val av fysioterapeutiska interventioner.

Tillämpa grunderna för olika vetenskapliga analysmetoder samt 
tolkning av data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Reflektera över faktorer som, ur ett likabehandlingsperspektiv, 
kan påverka interaktionen mellan människor.

Reflektera över det egna lärandet och behov av ytterligare 
kunskap för att utveckla sin kompetens.



Lärandemål
Kurs 4
Kurskod: 8FYG42
Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30 

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Förklara patofysiologi och symtombild samt beskriva etiologi vid 
sjukdomar och skador i nervsystemet.

Förklara hur olika syn på hälsa och samverkan med annan hälso- 
och sjukvårdspersonal kan påverka val och genomförande av 
interventioner vid rehabilitering eller habilitering.

Identifiera grundläggande fakta för att förstå den vetenskapliga 
grund som krävs för att planera och utföra ett självständigt 
examensarbete inom ämnet fysioterapi.
Beskriva vetenskapsteoretiska ansatser inom fysioterapeutisk 
forskning.
Förklara begreppet entreprenörskap utifrån ett vård- och 
samhällsperspektiv.

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Utföra fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling 
vid funktionsnedsättningar och funktionshinder till följd av 
sjukdomar och skador i nervsystemet.

Tillämpa ett kliniskt resonemang vid fysioterapeutisk bedömning, 
behandling och utvärdering av patienter med neurologiska 
funktionsnedsättningar och funktionshinder med stöd av teori, 
färdigheter samt aktuell forskning.

Analysera och bedöma smärtproblematik vid neurologiska 
funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt vid möte med 
patient utifrån kunskaper om hur fysisk aktivitet och fysisk 
träning samt övriga levnadsvanor påverkar hälsa och kan 
förebygga ohälsa hos människor med funktionsnedsättningar och 
funktionshinder.
Bedöma behov av och förskriva hjälpmedel i syfte att främja 
patienters autonomi.

Tillämpa och reflektera över ergonomiska principer och med god 
patientsäkerhet utföra fysioterapeutisk undersökning och 
behandling med hänsyn till patientens förutsättningar.



Redogöra för samt diskutera undersökning, behandling och 
behandlingsresultat med berörda parter samt dokumentera 
relevant information i enlighet med gällande lagar och regler.

Utvärdera hälsofrämjande och fysioterapeutiska åtgärder med 
relevanta mätmetoder.
Bedöma konsekvenserna av att leva med långvarig 
funktionsnedsättning eller långvarigt funktionshinder ur ett 
biopsykosocialt perspektiv.

Tillämpa kommunikationsstrategier utifrån ett professionellt 
förhållningssätt och med pedagogisk förmåga möta patienter 
med nedsatt kognitions- och kommunikationsförmåga.

Tolka och tillämpa statistisk data samt värdera vetenskapliga 
resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Värdera mätmetoder och utvärderingsinstrument relevanta inom 
fysioterapi.

Värdera sin pedagogiska förmåga och sitt professionella 
förhållningssätt i undervisnings- och instruktionssituationer.

Värdera vetenskapliga rön inom kunskapsområdet fysioterapi.

Reflektera över och bearbeta etiska problemställningar ur ett 
mångfaldsperspektiv.

Värdera betydelsen av att respektera patienters egenvärde och 
integritet utifrån ett professionellt förhållningssätt.



        0 hp



Lärandemål
Kurs 5
Kurskod: 8FYG53
Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Förklara etiologi, patofysiologi och symtombild vid 
funktionsnedsättningar i rörelseorganen, med särskilt fokus 
på motions-, idrotts- och belastningsrelaterade skador och 
besvär.
Förklara etiologi och symtombild vid stressrelaterad 
ohälsa.
Förklara hur psykologiska och sociala faktorer samverkar 
med smärtfysiologiska mekanismer för uppkomst och 
upplevelse av smärta.
På en övergripande nivå förklara de olika delarna i 
kunskapsområdet försäkringsmedicin.
Förklara hur arbetsförmåga kan bedömas och redogöra för 
rehabiliteringsprocessen vid återgång till arbete samt 
beskriva fysioterapeutens roll i samarbetet med andra 
rehabiliteringsaktörer.

Förklara faktorer, på individ-, grupp- och systemnivå, som 
påverkar resultatet när förbättringsarbete genomförs.

Beskriva hållbar utveckling och kulturell kompetens samt 
dess betydelse vid fysioterapeutisk professionsutövning.

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Självständigt utföra en fysioterapeutisk undersökning och 
bedömning samt tillämpa relevanta åtgärder och 
utvärderingsmetoder vid funktionsnedsättningar i 
rörelseorganen.

Självständigt tillämpa ett kliniskt resonemang vid 
fysioterapeutisk bedömning, åtgärd och utvärdering utifrån 
evidens och beprövad erfarenhet.

Analysera och bedöma smärtproblematik vid handläggning 
av patienter med akut och långvarig smärta.



Tillämpa kunskaper om motivation och drivkrafter bakom 
människans beteende samt förmåga till 
beteendeförändring vid fysioterapeutisk bedömning, 
behandling och prevention.

Analysera och bedöma hur belastning, aktivitet och miljö 
påverkar rörelseorganen ur ett biopsykosocialt perspektiv 
samt föreslå åtgärder och möjlig implementering.

Samtala om sexuell hälsa och sexuell funktion utifrån ett 
professionellt förhållningssätt i patientmötet.

Förklara individ- och samhällsfaktorer som påverkar hälsan 
i befolkningen samt olika aktörers betydelse för folkhälsan.

Självständigt redogöra för bedömning, åtgärder och 
behandlingsresultat relaterat till rörelseorganen med 
berörda parter samt i enlighet med relevanta lagar och 
regler dokumentera dessa.
Tillämpa metoder och interprofessionellt lärande i 
förbättringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Förklara hur fysisk aktivitet/inaktivitet, fysisk träning samt 
övriga levnadsvanor påverkar hälsan och tillämpa detta 
tillsammans med ett hälsofrämjande förhållningssätt vid 
fysioterapeutisk prevention och behandling.

Förklara hur lagar och förordningar styr verksamheter 
inom vilka fysioterapeuter är verksamma.

Värdera egen förmåga att tillämpa ergonomiska principer, 
arbetsteknik och handlag utifrån biomekaniska aspekter 
och patientsäkerhet.
Reflektera över hälsa på såväl individ-, grupp- som 
samhällsnivå ur ett lika behandlingsperspektiv.

Visa respekt för patienters egenvärde och integritet samt 
kommunicera utifrån ett professionellt förhållningssätt.

Värdera sin förmåga att tillämpa lärandeteorier och 
modeller vid information och undervisning på individ- och 
gruppnivå.

Värdera kommunikationsmönster och lärande i en 
interprofessionell arbetsgrupp vid förbättringsarbete.



Lärandemål
Kurs 6
Kurskod: 8FYG66
Självständigt fördjupningsarbete (examensarbete) inom fysioterapi

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Redogöra för aktuell forskning och utveckling samt identifiera 
kunskapsluckor och utvecklingsområden med relevans för ett 
självständigt arbete inom huvudområdet fysioterapi.

Förklara forskningsprocessens olika delar, samt argumentera 
för användningen av dessa, inom medicinsk vetenskap.

Motivera val av vetenskapliga metoder inom medicinsk 
vetenskap.

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Självständigt identifiera problem och formulera syfte och 
eventuella frågeställningar relevanta för ämnet fysioterapi ur 
ett identifierat kunskapsbehov.
Tillämpa grundläggande forskningsetiska regler och riktlinjer 
inom medicinsk vetenskap vid genomförande av ett 
självständigt arbete inom huvudområdet fysioterapi.

Självständigt söka, kritiskt granska och analysera relevant 
vetenskaplig litteratur inom huvudområdet fysioterapi samt 
närliggande ämnesområden inom medicinsk vetenskap.

Tillämpa relevanta vetenskapliga metoder för att samla in, 
analysera och tolka data inom det medicinska området.
Kritiskt granska använd vetenskaplig metod samt befintlig 
kunskap inom fysioterapi i relation till insamlad data för att 
därigenom formulera väl underbyggda slutsatser.

Kommunicera ett självständigt arbete, såväl muntligt som 
skriftligt, i formen av ett vetenskapligt examensarbete på ett 
informativt och språkligt korrekt sätt med vetenskaplig 
noggrannhet, inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:



Värdera grundläggande forskningsetiska regler och riktlinjer 
inom medicinsk vetenskap.

Utifrån forskningsprocessen inom medicinsk vetenskap 
värdera metod, resultat och slutsats och utifrån denna 
värdering presentera, motivera och diskutera det egna, samt 
andras självständiga arbeten.



Lärandemål
Kurs 7
Kurskod: 8FYG63
Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Analysera relationen mellan den egna professionella kunskapen 
och teamets gemensamma kunskap för att identifiera, formulera 
och lösa problem i temarbetet inom hälso- och sjukvärd samt 
socialtjänst.
Förklara hur vårdkontexten och den omgivande miljön påverkar 
de entreprenöriella förutsättningarna

Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

I samråd med patienten och närstående bidra till vårdteamet i 
planering och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering.

Tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt för att säkerställa en säker 
och effektiv vårdprocess.
Utföra en idékvalificering av en entreprenöriell idé.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Demonstrera em helhetssyn i relation till patientens och 
närståendes behov och kunnande. 

Bedöma kompetensbehovet för patientens vårdprocess utifrån 
gemensamma och unika kompetenser för respektive profession.

Bedöma en idékvalificering med hänsyn taget till prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården.
Reflektera över entreprenörskap i relation till den 
fysioterapeutiska professionen.



Lärandemål
Kurs 8
Kurskod: 8FYG67
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kritiskt analysera samspel mellan beteenden och 
biomedicinska faktorer i hälsofrämjande såväl som 
rehabiliterande processer.
Tillämpa kunskaper om specifik anpassning av fysisk träning 
vid sjukdomar och skador för att kunna planera, utforma och 
utvärdera fysisk träning, med särskild inriktning mot äldre 
individer
Tillämpa kunskaper om fysisk aktivitet och träning som 
prevention för att påverka aktivitets- och 
delaktighetsförmåga, med särskild inriktning mot äldre 
individer.
Tillämpa beteendemedicinska teorier och modeller i 
bedömning, behandling, utvärdering och främjande av 
hälsosamma levnadsvanor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Värdera fysiologiska effekter av fysisk aktivitet och inaktivitet.
Kritiskt värdera aktuell forskning inom fysisk aktivitet och 
beteendemedicin.

Kritiskt värdera planering, utvärdering och vidmakthållande av 
beteendeförändring samt analys och åtgärdsstrategier 
avseende risksituationer för beteendeåterfall. 



Nationella mål 
fysioterapeutexamen (NY) Lärandemål
NY2: visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa (yrkes)

K1 (T1)

förklara hur aktivitet och belastning påverkar rörelseapparaten ur ett 
anatomiskt, funktionellt och biomekaniskt perspektiv,

beskriva fysioterapeutens verksamhet och yrkesroll, 
reflektera över samt värdera hur beröring påverkar människan ur ett 
fysiologiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv samt hur kultur och 
genus kan påverka upplevelsen av beröring, 
K2 (T2)

förklara människans normala åldrande ur ett fysiologiskt, psykologiskt 
och socialt perspektiv, 

teoretiskt resonera om och beskriva fysioterapeutisk bedömning, 
behandling samt prevention vid funktionsnedsättningar för vanligt 
förekommande sjukdomar i respirationssystemet och hjärt-kärlsystemet,

förklara hur graden av fysisk aktivitet och fysisk träning samt hur andra 
levnadsvanor främjar hälsa respektive påverkar risken för sjukdom,  
K3 (T3)

identifiera hur fysisk aktivitet och fysisk träning samt övriga levnadsvanor 
främjar hälsa respektive påverkar risken för sjukdom och skada,

analysera hälsobeteenden på individnivå,
K4 (T4)



bedöma konsekvenserna av att leva med långvarig funktionsnedsättning 
eller långvarigt funktionshinder ur ett biopsykosocialt perspektiv,   

tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt vid möte med patient utifrån 
kunskaper om hur fysisk aktivitet och fysisk träning samt övriga 
levnadsvanor påverkar hälsa och kan förebygga ohälsa hos människor 
med funktionsnedsättningar och funktionshinder, 
K5 (T5)

förklara hur psykologiska och sociala faktorer samverkar med 
smärtfysiologiska mekanismer för uppkomst och upplevelse av smärta,
på en övergripande nivå förklara de olika delarna i kunskapsområdet 
försäkringsmedicin,

förklara hur arbetsförmåga kan bedömas och redogöra för 
rehabiliteringsprocessen vid återgång till arbete samt beskriva 
fysioterapeutens roll i samarbetet med andra rehabiliteringsaktörer,

beskriva hållbar utveckling och kulturell kompetens samt dess betydelse 
vid
fysioterapeutisk professionsutövning.
tillämpa kunskaper om motivation och drivkrafter bakom människans 
beteende samt förmåga till beteendeförändring vid fysioterapeutisk 
bedömning, behandling och prevention,

analysera och bedöma hur belastning, aktivitet och miljö påverkar 
rörelseorganen ur ett biopsykosocialt perspektiv samt föreslå åtgärder 
och möjlig implementering,

förklara individ- och samhällsfaktorer som påverkar hälsan i befolkningen
samt olika aktörers betydelse för folkhälsan,

Förklara hur fysisk aktivitet/inaktivitet, fysisk träning samt övriga 
levnadsvanor påverkar hälsan och tillämpa detta tillsammans med ett 
hälsofrämjande förhållningssätt vid fysioterapeutisk prevention och
behandling,

reflektera över hälsa på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå ur ett lika 
behandlingsperspektiv,



K2 (T2)

utforma och genomföra gruppträningsprogram utifrån kunskap om hur 
fysisk aktivitet och fysisk träning påverkar funktion samt hur faktorer som 
kön och ålder inverkar på fysisk prestationsförmåga,

utföra funktionsbedömning av extremitetsleder och columna med 
utgångspunkt från normal funktion i rörelseapparaten,

tillämpa ergonomiska principer vid fysioterapeutisk undersökning och 
behandling,

tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt vid ledarskap på gruppnivå,

K3 (T3)

utföra fysioterapeutisk bedömning och behandling samt prevention vid 
funktionsnedsättningar till följd av vanligt förekommande sjukdomar och 
skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det 
muskuloskeletala systemet, 

tillämpa fysisk aktivitet och fysisk träning som behandlingsmetod vid 
funktionsnedsättningar till följd av vanligt förekommande sjukdomar och 
skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det 
muskuloskeletala systemet,

tillämpa ett pedagogiskt och hälsofrämjande förhållningssätt vid 
kommunikation på individ- och gruppnivå, 

tillämpa ett professionellt förhållningssätt i möte med patient, 
närstående och annan hälso- och sjukvårdspersonal, 
K4 (T4)

NY5: Visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra fysioterapeutiska åtgä             
rehabiliterande arbete på individ, grupp- och samhällsnivå (yrkes) 



Utföra fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling vid 
funktionsnedsättningar och funktionshinder till följd av sjukdomar och 
skador i nervsystemet

analysera och bedöma smärtproblematik vid neurologiska 
funktionsnedsättningar och funktionshinder
bedöma behov av och förskriva hjälpmedel i syfte att främja patienters 
autonomi

bedöma konsekvenserna av att leva med långvarig funktionsnedsättning 
eller långvarigt funktionshinder ur ett biopsykosocialt perspektiv

utvärdera hälsofrämjande och fysioterapeutiska åtgärder med relevanta 
mätmetoder, 

tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt vid möte med patient utifrån 
kunskaper om hur fysisk aktivitet och fysisk träning samt övriga 
levnadsvanor påverkar hälsa och kan förebygga ohälsa hos människor 
med funktionsnedsättningar och funktionshinder, 
K5 (T5)

förklara etiologi, patofysiologi och symtombild vid 
funktionsnedsättningar i
rörelseorganen, med särskilt fokus på motions-, idrotts- och 
belastningsrelaterade skador och besvär,

förklara etiologi och symtombild vid stressrelaterad ohälsa,



självständigt utföra en fysioterapeutisk undersökning och bedömning 
samt tillämpa relevanta åtgärder och utvärderingsmetoder vid 
funktionsnedsättningar i rörelseorganen,
självständigt tillämpa ett kliniskt resonemang vid fysioterapeutisk 
bedömning, åtgärd och utvärdering utifrån evidens och beprövad 
erfarenhet,

analysera och bedöma smärtproblematik vid handläggning av patienter 
med
akut och långvarig smärta,
tillämpa kunskaper om motivation och drivkrafter bakom människans 
beteende samt förmåga till beteendeförändring vid fysioterapeutisk 
bedömning, behandling och prevention,
analysera och bedöma hur belastning, aktivitet och miljö påverkar 
rörelseorganen ur ett biopsykosocialt perspektiv samt föreslå åtgärder 
och möjlig implementering,

förklara hur fysisk aktivitet/inaktivitet, fysisk träning samt övriga 
levnadsvanor påverkar hälsan och tillämpa detta tillsammans med ett 
hälsofrämjande förhållningssätt vid fysioterapeutisk prevention och
behandling,
K8 (T6)

i samråd med patienten och närstående bidra till vårdteamet i planering 
och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering,

Nationella mål 
fysioterapeutexamen (NK) Lärandemål
NK14: Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildninge   

K2 (T2)

analysera rörelser utifrån kunskap och förståelse om biomekanik, 
rörelsemönster och muskelfunktion,



tillämpa metoder för att undersöka olika kroppsfunktioner samt värdera 
mätresultat inom respirationssystemet och hjärt-kärlsystemet i relation 
till fysisk prestationsförmåga,
K3 (T3)
utföra fysioterapeutisk bedömning och behandling samt prevention vid 
funktionsnedsättningar till följd av vanligt förekommande sjukdomar och 
skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det 
muskuloskeletala systemet, 
tillämpa och reflektera över ergonomiska principer vid fysioterapeutisk 
undersökning och behandling, 
K4 (T4)

tillämpa och reflektera över ergonomiska principer och med god 
patientsäkerhet utföra fysioterapeutisk undersökning och behandling 
med hänsyn till patientens förutsättningar,
K8 (T6)

i samråd med patienten och närstående bidra till vårdteamet i planering 
och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering,



Lärandeaktiviteter Examination

K1 (T1) K1 (T1)

Föreläsning: biomekanik, rörelseanalys samt ergonomi. 
Basgrupp: Rörelse- och gånganalys, hållning och fysisk 
inaktivitet. Resurs: inför skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen
Föreläsning: Arbeta som fysioterapeut, Studera till 
fysioterapeut, Paneldiskussion.

Fältstudie 1 + 2

Basgrupp: Beröring och sexuell hälsa. Föreläsning: 
Massage.  Färdighet: Massage. 

Obligatorisk uppgift: Vetenskapligt 
fördjupningsarbete om beröring.

K2 (T2) K2 (T2)

Basgrupp: Normalt åldrande, Fysisk träning och äldre. 
Föreläsning: Normalt åldrande, Yrsel,balans och fall hos 
äldre. Workshop: Fysiologi, 
Synnedsättning i fokus. Resurs: inför skriftlig tentamen.

Obl. uppg: Vetenskapligt fördjupningsarbete äldre 
och fysioterapi. Skriftlig tentamen.

Basgrupp: Fysisk träning och äldre, Cirkulation, 
Respiration. Föreläsningar: Fysioterapeutiska modeller 
(FTP+ICF), Respiration fysioterapi, respiration efter 
kirurgi, cirkulation fysioterapi, fysioterapi vid ischemisk 
hjärtsjukdom och benartärsjukdom, fysioterapi vid 
hjärtsvikt. Resurs inför skriftlig tentamen. VFU, Skriftlig tentamen.

Basgrupp: Fysisk träning och äldre,Arbetsfysiologi, 
Cirkulation, Respiration. Föreläsningar: Cirkulation x2, 
Respiration x4, Träningslära x2, Arbetsfysiologi, Yrsel, 
balans och fall hos, äldre, Normalt åldrande, 
Fysioterapi vid hjärtsvikt. Resurs inför skriftlig 
tentamen. Skriftlig tentamen.
K3 (T3) K3 (T3)

Föreläsning: Osteoporos
Obligatorisk uppgift: Fysisk träning som 
rehabilitering.

Föreläsningar: Beteendeanalys i funktionsundersökning 
samt beteendeförändring i behandling, 
Kommunikationsstrategier vid beteendeförändringar, 
Kinesiofobi. Seminarium: Behandling
K4 (T4) K4 (T4)



Basgrupper: MS, Stroke, PS, CP. Föreläsningar: 
Motorisk inlärning, motorisk kontroll, Neurologisk 
symptomlära, Tal, språk och kommunikation, Postural 
kontroll, Fysioterapeutisk undersökning och åtgärder 
vid neurologisk habilitering och rehabilitering. VFU. 

VFU, Skriftlig tentamen, Muntlig/praktisk 
tentamen. 

VFU. VFU, Skriftlig tentamen.
K5 (T5) K5 (T5)

Basgrupp: Tema belastning. Föreläsningar: 
Beteendemedicin, Långvarig smärta och rehabilitering. 
Resurs inför skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen. 
Basgrupp: Tema samhälle. Resurs inför skriftlig 
tentamen. Skriftlig tentamen. 

Basgrupp: Tema samhälle. Föreläsning: Arbetets 
betydelse för hälsan. Resurs inför skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen.

Föreläsningar: Kulturell kompetens och fysioterapi ur 
ett internationellt perspektiv, Beteendemedicin.

Obligatorisk uppgift: Kulturell kompetens och dess 
betydelse vid fysioterapisk professionutövning, 
Seminarium: Kulturell kompetens och fysioterapi i 
internationellt sammanhang.

Basgrupp: Tema pedagogik. Föreläsning: 
Beteendemedicin. VFU. Resurs inför skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen.
Basgrupp: Tema belastning. Föreläsningar: 
Belastningsergonomi, Arbetets betydelse för hälsan, 
Stressbiologi, Arbetsplatsanalys. Resurs inför skriftlig 
tentamen. 

Obligatorisk uppgift + seminarium: 
arbetsplatsanalys. Skriftlig tentamen. 

Basgrupp: Tema samhälle. Föreläsningar: Arbetets 
betydelse för hälsan, Belastningsergonomi, 
Stressbiologi. Resurs inför skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen. 

Basgrupp: Tema belastning. Föreläsningar: 
Belastningsergonomi,  Stressbiologi. Färdighet: 
Styrketräning. Resurs inför skriftlig tentamen. VFU. Skriftlig tentamen.

Basgrupper: Tema Belastning, Tema samhälle. 
Föreläsning:  Kulturell kompetens och fysioterapi i ett 
internationellt perspektiv.

Obligatorisk uppgift: Kulturell kompetens och dess 
betydelse vid fysioterapisk professionutövning, 
Seminarium: Kulturell kompetens och fysioterapi i 
internationellt sammanhang.



K2 (T2) K2 (T2)

Föreläsningar: Gruppträning, träningslära x2. 
Färdighet: gruppträning, rörelse- och styrketräning. 
Laboration: gruppträning. Obligatorisk uppgift: gruppträning

Föreläsningar:Begrepp inför ledundersökning, 
styrketräning + EMG lab, Yrsel, balans och fall hos 
äldre, gånganalys. Färdighet: proffspensionärsmöte, 
ledundersökning övre och nedre extremitet samt 
columna. Resurs inför praktisk tentamen. Muntlig/praktisk tentamen
Färdighet: Gånghjälpmedel/utprovning, 
patientförflyttning, ledundersökning. Resurs inför 
praktisk tentamen. Muntlig/praktisk tentamen

Färeläsning samt färdighet: Gruppträning Obligatorisk uppgift: gruppträning

K3 (T3) K3 (T3)

Föreläsning: Klinisk bedömning och utvärdering. 
Färdighet: nedre extremitet, övre extremitet, columna 
AS, TENS, preoperativ och postoperativ rehabilitering 
vid ryggkrurgi, respiration, venös insufficiens.

Praktisk/muntlig tentamen, oblgatorisk uppgift: 
möte med patient, VFU inom slutenvård

Basgrupp: kommunikation, mobilisering, fraktur och 
osteoporos, artros, immunologi och smärta. 
Föreläsningar: Fysioterapi vid reumatisk sjukdom, 
osteoporos, venös insufficiens.Färdighet: columna AS. 
Workshops: kliniskt resonemang RA-axel och 
hjärtpatient. Resurs inför tentamen.

VFU slutenvård, praktisk/muntlig tentamen, 
obligatorisk uppgift gruppträning samt fysisk 
träning som rehabilitering.

Basgrupp: kommunikation, mobilisering. Föreläsning: 
kommunikationsstrategier vid beteendeförändring, att 
möta svårt sjuka.

VFU slutenvård, praktisk/muntlig tentamen, 
obligatorisk uppgift: samtalskonst/rollspel, möte 
med patient. 

Basgrupp: kommunikation, mobilisering. Föreläsning: 
att möta svårt sjuka.

VFU slutenvård, praktisk/muntlig tentamen, 
obligatorisk uppgift: möte med patient. 

K4 (T4) K4 (T4)

            ärder samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och 
        



Föreläsningar: Neuromuskulära sjukdomar, 
Neurologisk undersökning, Neuropsykologi,  
Habilitering x2, Motorisk kontroll, Motorisk utveckling, 
Postural kontroll, Optimalt sittande,  Tal, språk och 
kommunikation. Färdigheter: Patientmöte x3, 
Neurologisk undersökning, Optimalt sittande, 
Habilitering, Tidig rehabilitering vid stroke, Yrsel, 
Manuell styrketräning, Postural kontroll, Förflyttning, 
TENS/NMES.

Seminarier: Rörelseanalys, 
Utvärderingsinstrument, Undersökning av patient. 
VFU. Muntlig/praktisk tentamen.

Föreläsning: Neurologisk undersökning. Färdighet: 
Neurologisk undersökning, TENS/NMES. Resurs inför 
muntlig och skriftlig tentamen. 

VFU. Skriftlig tentamen. Muntlig/praktisk 
tentamen.

Föreläsning: Förflyttning. Färdighet Förflyttning. VFU. 
Obligatorisk uppgift + Seminarium: Optimalt 
sittande. Muntlig/praktisk tentamen.

Basgrupper: Stroke, MS, PS, CP. Föreläsningar: 
Motorisk kontroll, Motorisk inlärning, Neurologisk 
symptomlära, Tal, språk och kommunikation, Postural 
kontroll, Fysioterapeutisk undersökning och åtgärder 
vid neurologisk habilitering och rehabilitering. VFU. Muntlig och skriftlig tentamen. 

Färdighet: Postural kontroll. VFU. 

Obligatoriska uppgifter: Utvärderingsinstrument, 
Fysioterapeutiska åtgärder vid neurologisk 
funktionsnedsättning, Rörelseanalys. Muntlig 
tentamen.

VFU VFU. Skriftlig tentamen.
K5 (T5) K5 (T5)

Basgrupp: Tema belastning. Föreläsningar: 
Belastningsergonomi, Introduktion färdighet columna, 
funktionell anatomi columna, Idrottsmedicin, Nedre 
extremitet, övre extremitet, Nackbesvär och 
huvudvärk.  Färdighet: Columna x5, Nedre extremitet 
x3, Övre extremitet x4. Workshop skuldra. Resurs övre 
extremitet, nedre extremitet samt columna. VFU. Skriftlig tentamen. Muntlig tentamen.
Basgrupp: Tema belasning. Föreläsningar: 
Beteendemedicin. Stressbiologi. Resurs inför skriftlig 
tentamen. Skriftlig tentamen.



Föreläsningar: Kliniskt resonemang, Introduktion 
färdighet columna, Funktionell anatomi columna,  
Nedre extremitet, övre extremitet, Nackbesvär och 
huvudvärk.   Färdighet: Columna x5, Nedre extremitet 
x3, Övre extremitet x4. Workshop skuldra. Resurs övre 
extremitet, nedre extremitet samt columna. VFU. VFU. Muntlig/praktisk tentamen.
Föreläsningar: Kliniskt resonemang. Workshop skuldra. 
Resurs övre extremitet, nedre extremitet samt 
columna. VFU.

VFU. Obligatorisk uppgift: Färdighetsseminarium. 
Muntlig/praktisk tentamen.

Basgrupp: Tema belastning. Föreläsning: Långvarig 
smärta och rehabilitering. Färdighet: Columna x5, 
Nedre extremitet x3, Övre extremitet x4. Workshop 
skuldra. Resurs övre extremitet, nedre extremitet samt 
columna.

VFU. Skriftlig tentamen. Muntlig/praktisk 
tentamen.

Basgrupp: Tema pedagogik. Föreläsning 
beteendemedicin. Resurs inför skriftlig tentamen. VFU. Skriftlig tentamen. 
Basgrupp: Tema belastning. Föreläsningar: 
Belastningsergonomi, Arbetsplatsanalys, Stressbiologi, 
Arbetets betydelse för hälsan.

Obligatorisk uppgift + 
seminarium:Arbetsplatsanalys. Skriftlig tentamen.

Basgrupp: Tema belastning. Föreläsningar: 
Belastningsergonomi, Stressbiologi. Färdighet: 
Styrketräning. Resurs inför skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen.
K8 (T6) K8 (T6)

KUA (IPL III) KUA (IPL III)

Lärandeaktiviteter Examination
              en avser (kand)

K2 (T2) K2 (T2)
Föreläsningar: Gånganalys, styrketräning + EMG. 
Färdighet: Patientförflyttning, Rörelse- och 
styrketräning. VFU. 

Obligatorisk uppgift: Laboration muskelfunktion + 
seminarium. 



Basgrupp: Fysisk träning och äldre, Cirkulation, 
Respiration. Föreläsningar: Respiration fysioterapi, 
respiration efter kirurgi, cirkulation fysioterapi, 
fysioterapi vid ischemisk hjärtsjukdom och 
benartärsjukdom, fysioterapi vid hjärtsvikt, 
arbetsfysiologi, kardiovaskulär anpassning till träning. 
Färdighet: funktionsundersökning respiration. 
Laborationer: på klin.fys med EKG, spirometri, Vo2max, 
Rörelseanalys. Workshop: submax cykeltest. Resurs 
inför skriftlig tentamen. VFU. Muntlig tentamen. Skriftlig tentamen.
K3 (T3) K3 (T3)
Föreläsning: Klinisk bedömning och utvärdering. 
Färdigheter: Nedre extremitet, övre extremitet, 
columna AS, Rehabilitering vid ryggkirurgi, TENS, 
Respiration, Venös insufficiens. 

Obligatorisk uppgift: möte med patient. VFU. 
Muntlig praktisk tentamen

Färdigheter: Nedre extremitet, övre extremitet, 
columna AS, Rehabilitering vid ryggkirurgi, VFU. Muntlig praktisk tentamen.
K4 (T4) K4 (T4)

Färdigheter: Patientmöte x3, Neurologisk 
undersökning, Förflyttning, Manuell styrketräning, 
Postural kontroll, Yrsel, Tidig rehabilitering vid stroke, 
Träning vid neurologisk funktionsnedsättning, Optimalt 
sittande, TENS/NMES. Resurs inför muntlig tentamen.

VFU. Obligatorisk uppgift + seminarium: 
undersökning av patient. Muntlig tentamen. 

K8 (T6) K8 (T6)

KUA (IPL III) KUA (IPL III)



Ämnesområde: Smärta
Lärandemål T1: förklara 

nervsystemets 
uppbyggnad och 
funktion på organ- och 
vävnadsnivå som grund 
för mänsklig rörelse och 
aktivitet  

T3: förklara patofysiologi 
samt beskriva etiologi vid 
såväl akut som långvarig 
smärta 

Kunskapsform Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse

Ämnesområde: Färdigheter/Kliniskt 
resonemang
Lärandemål T1: förklara hur aktivitet 

och belastning påverkar 
rörelseapparaten ur ett 
anatomiskt, funktionellt 
och biomekaniskt 
perspektiv

T1: tillämpa 
grundläggande metoder 
för att analysera och 
dokumentera rörelser

Kunskapsform Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga

Ämnesområde: Vetenskaplig metod/ 
vetenskapligt förhållningssätt



Lärandemål T1: söka litteratur och 
demonstrera kritiskt 
förhållningssätt i valet av 
kunskapskällor

T1: förklara grunderna 
för evidensbaserad 
verksamhet

Kunskapsform Färdighet och förmåga Kunskap och förståelse



T4: analysera och 
bedöma 
smärtproblematik vid 
neurologiska 
funktionsnedsättningar 
och funktionshinder 

T5: förklara hur 
psykologiska och sociala 
faktorer samverkar med 
smärtfysiologiska 
mekanismer för 
uppkomst och upplevelse 
av smärta 

Valbar kurs/Smärtkurs T6: 
förklara existentiella 
aspekter på 
smärtupplevelsen och 
förklara sambanden ur ett 
multidimensionellt 
perspektiv, psykologiska, 
sociala och existentiella 
aspekter på 
smärtupplevelsen och 
förklara sambanden ur ett 
multidimensionellt 
perspektiv,

Valbar kurs/Smärtkurs T6: 
förklara ur ett fysiologiskt 
perspektiv uppkomst och 
modulering av smärta 
samt förändringar i 
nervsystemet och deras 
betydelse för olika 
smärttillstånd.

Färdighet och förmåga Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse

T1: utföra 
grundläggande 
fysioterapeutiska 
undersöknings- och 
behandlingsmetoder och 
vid utförandet tillämpa 
ergonomiska principer

T2: teoretiskt resonera 
om och beskriva 
fysioterapeutisk 
bedömning, behandling 
samt prevention vid 
funktionsnedsättningar 
för vanligt 
förekommande 
sjukdomar i 
respirationssystemet och 
hjärt-kärlsystemet 

T2: Utforma och 
genomföra 
gruppträningsprogram 
utifrån kunskap om hur 
fysisk aktivitet och fysisk 
träning påverkar funktion 
samt hur faktorer som kön 
och ålder inverkar på 
fysisk prestationsförmåga

T2: utföra 
funktionsbedömning av 
extremitetsleder och 
columna med 
utgångspunkt från normal 
funktion i 
rörelseapparaten 

Färdighet och förmåga Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



T1: beskriva 
konsekvenserna av 
etiska ställningstaganden 
baserat på etiska 
principer, lagar och 
evidens

T2: självständigt 
genomföra 
informationssökning 
samt utforma och 
granska en rapport med 
vetenskaplig struktur

T3:kritiskt granska det 
vetenskapliga underlaget 
för evidens som ligger till 
grund för val av 
fysioterapeutiska 
interventioner

T3: tillämpa grunderna för 
olika vetenskapliga 
analysmetoder samt 
tolkning av data

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



Valbar kurs/Smärtkurs 
T6: tillämpa 
smärtbedömning ur ett 
multidimensionellt 
perspektiv, 

Valbar kurs/Smärtkurs 
T6: motivera val av 
behandlingsmetoder vid 
olika kliniska 
smärttillstånd.

Valbar kurs/Smärtkurs T6: 
reflektera över hur 
synsättet på smärta styr 
förhållningssätt, 
bedömning och 
åtgärdsförslag,

Valbar kurs/Smärtkurs 
T6: värdera aktuell 
forskning om 
bedömning och 
interventioner för olika 
smärttillstånd utifrån 
dess evidens för effekt.

Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

T2: tillämpa metoder för 
att undersöka olika 
kroppsfunktioner samt 
värdera mätresultat inom 
respirationssystemet och 
hjärt-kärlsystemet i 
relation till fysisk 
prestationsförmåga

T3: förklara vikten av ett 
kliniskt resonemang vid 
fysioterapeutisk analys, 
bedömning och 
behandling av patienter

T3: utföra fysioterapeutisk 
bedömning och behandling 
samt prevention vid 
funktionsnedsättningar till 
följd av vanligt 
förekommande sjukdomar 
och skador i 
respirationssystemet, hjärt-
kärlsystemet och det 
muskuloskeletala systemet

T3: kritiskt granska det 
vetenskapliga 
underlaget för evidens 
som ligger till grund för 
val av fysioterapeutiska 
interventioner

Färdighet och förmåga Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



T4: identifiera 
grundläggande fakta för 
att förstå den 
vetenskapliga grund som 
krävs för att planera och 
utföra ett självständigt 
examensarbete inom 
ämnet fysioterapi

T4: beskriva 
vetenskapsteoretiska 
ansatser inom 
fysioterapeutisk 
forskning

T4: tolka och tillämpa 
statistisk data samt 
värdera vetenskapliga 
resultat

T4: värdera 
vetenskapliga rön inom 
kunskapsområdet 
fysioterapi

Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och 
förhållningssätt



T4: förklara hur olika syn 
på hälsa och samverkan 
med annan hälso- och 
sjukvårdspersonal kan 
påverka val och 
genomförande av 
interventioner vid 
rehabilitering eller 
habilitering

T4: utföra 
fysioterapeutisk 
undersökning, 
bedömning och 
behandling vid 
funktionsnedsättningar 
och funktionshinder till 
följd av sjukdomar och 
skador i nervsystemet

T4: tillämpa ett kliniskt 
resonemang vid 
fysioterapeutisk 
bedömning, behandling 
och utvärdering av 
patienter med 
neurologiska 
funktionsnedsättningar 
och funktionshinder med 
stöd av teori, färdigheter 
samt aktuell forskning

T4: analysera och 
bedöma 
smärtproblematik vid 
neurologiska 
funktionsnedsättninga
r och funktionshinder

Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



T6/K6: Redogöra för 
aktuell forskning och 
utveckling samt 
identifiera 
kunskapsluckor och 
utvecklingsområden 
med relevans för ett 
självständigt arbete 
inom huvudområdet 
fysioterapi, 

T6/K6: förklara 
forskningsprocessens 
olika delar, samt 
argumentera för 
användningen av dessa, 
inom medicinsk 
vetenskap,

T6/K6: motivera val av 
vetenskapliga metoder 
inom medicinsk 
vetenskap.

T6/K6: självständigt 
identifiera problem 
och formulera syfte 
och eventuella 
frågeställningar 
relevanta för ämnet 
fysioterapi ur ett 
identifierat 
kunskapsbehov, 

Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga



T4: bedöma behov av 
och förskriva 
hjälpmedel i syfte att 
främja patienters 
autonomi 

T4: bedöma 
konsekvenserna av att 
leva med långvarig 
funktionsnedsättning 
eller långvarigt 
funktionshinder ur ett 
biopsykosocialt 
perspektiv

T5: Självständigt utföra 
en fysioterapeutisk 
undersökning och 
bedömning samt 
tillämpa relevanta 
åtgärder och 
utvärderingsmetoder vid 
funktionsnedsättningar i 
rörelseorganen

T5: självständigt 
tillämpa ett kliniskt 
resonemang vid 
fysioterapeutisk 
bedömning, åtgärd och 
utvärdering utifrån 
evidens och beprövad 
erfarenhet

Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



T6/K6: tillämpa 
grundläggande 
forskningsetiska regler 
och riktlinjer inom 
medicinsk vetenskap 
vid genomförande av 
ett självständigt arbete 
inom huvudområdet 
fysioterapi,  

T6/K6: självständigt 
söka, kritiskt granska 
och analysera relevant 
vetenskaplig litteratur 
inom huvudområdet 
fysioterapi samt 
närliggande 
ämnesområden inom 
medicinsk vetenskap, 

T6/K6: tillämpa 
relevanta vetenskapliga 
metoder för att samla in, 
analysera och tolka data 
inom det medicinska 
området,

T6/K6: kritiskt granska 
använd vetenskaplig 
metod samt befintlig 
kunskap inom 
fysioterapi i relation till 
insamlad data för att 
därigenom formulera 
väl underbyggda 
slutsatser,

Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



T5: analysera och 
bedöma 
smärtproblematik vid 
handläggning av 
patienter med akut och 
långvarig smärta

Valbar 
kurs/Ländryggskurs 
T6:  Tillämpa kunskaper 
om komplexa samspel 
mellan beteende- och 
biomedicinska aspekter 
i den kliniska 
beslutsprocessen, vid 
bedömning, behandling 
och utvärdering av 
patient med 
ländryggsbesvär, 

Valbar 
kurs/Ländryggskurs 
T6: motivera val av 
undersöknings-, 
behandlingstekniker 
och -strategier utifrån 
patientens resurser 
och symptom samt 
kunskap om orsaker 
och 
förklaringsmodeller till 
diagnoser och 
klassifikationer av 
ländryggsbesvär,

Valbar 
kurs/Ländryggskurs 
T6: tillämpa riktlinjer 
och aktuell forskning i 
klinisk beslutsprocess i 
differentialdiagnostik, 
bedömning, 
behandling, prevention 
och utvärdering av 
patienter med 
ländryggsbesvär

Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga Färdighet och förmåga



T6/K6: kommunicera ett 
självständigt arbete, 
såväl muntligt som 
skriftligt, i formen av ett 
vetenskapligt 
examensarbete på ett 
informativt och språkligt 
korrekt sätt med 
vetenskaplig 
noggrannhet, inom givna 
tidsramar.

T6/K6: värdera 
grundläggande 
forskningsetiska regler 
och riktlinjer inom 
medicinsk vetenskap i 
relation till genomfört 
examenarbete inom 
huvudområdet 
fysioterapi,  

T6/K6: utifrån 
forskningsprocessen 
inom medicinsk 
vetenskap värdera 
metod, resultat och 
slutsats och utifrån 
denna värdering 
presentera, motivera 
och diskutera det 
egna, samt andras 
självständiga arbeten. 

T6/K8: tillämpa ett 
evidensbaserat 
arbetssätt för att 
säkerställa en säker 
och effektiv 
vårdprocess 

Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Värderingsförmåga 
och förhållningssätt

Färdighet och förmåga



Valbar kurs/Yrselkurs 
T6: förklara hur olika 
biologiska och 
psykologiska faktorer 
kan påverka symtom, 
förlopp och 
behandlingseffekter vid 
yrsel och 
balansrubbningar,

Valbar kurs/Yrselkurs 
T6: självständigt 
planera och genomföra 
klinisk undersökning, 
bedömning och 
utvärdering av 
patienter med yrsel och 
balansrubbningar.

Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga



Valbar kurs/ 
Idrottsmedicin T6: 
Värdera aktuell 
forskning och dess 
betydelse för 
idrottsmedicin och 
speciellt för 
idrottsmedicinsk 
rehabilitering.

Valbar kurs/ 
Litteraturkurs T6: 
Beskriva aktuell 
forskning inom ett valt 
fördjupningsområde 
inom fysioterapi i 
förhållande till 
naturvetenskapliga, 
beteendevetenskapliga 
och samhälleliga 
aspekter

Valbar kurs/ 
Litteraturkurs T6: 
Välja och tillämpa 
litteraturgranskningsm
etoder

Valbar kurs/ 
Litteraturkurs T6: 
värdera aktuell 
forskning inom valt 
fördjupningsområde 
samt relatera det 
valda 
fördjupningsområdet 
till andra 
vetenskapsområden

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga 
och förhållningssätt





Valbar kurs/ 
Litteraturkurs T6: 
analysera och dra 
slutsatser grundat på 
insamlat material 
samt relatera resultat 
till såväl teori som 
praxis,

Värderingsförmåga 
och förhållningssätt
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Mål 
Kunskap och förståelse  

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Lärandemål provkod lärstödjande moment Hur examineras målet? 

 Förklara fysiologiska förutsättningar 

på organ- och vävnadsnivå som grund 

för mänsklig rörelse och aktivitet,   

 

 

SKRE Föreläsningar 

Scenariobearbetning i basgrupp fall: 

Normalt åldrande, cirkulation, 

respiration, systemfysiologi, 

arbetsfysiologi 

Skriftlig tentamen i 

Fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

 förklara hur graden av fysisk aktivitet 

och fysisk träning samt hur andra 

levnadsvanor främjar hälsa respektive 

påverkar risken för sjukdom,   

 

 

SKRE Föreläsningar fysiologi/patofysiologi 

cirkulation/respiration/systemfysiologi, 

arbetsfysiologi, träningslära 

Scenariobearbetning i basgrupp fall: 

systemfysiologi, arbetsfysiologi, fysisk 

träning samt patofysiologi cirkulation och 

respiration fall Ann-Britt och Ingemar 

Skriftlig tentamen i 

fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

 beskriva hur beteenden utvecklas och 

vidmakthålls samt beskriva allmänna 

principer inom beteendemedicin, 

 

SKRE Föreläsning beteendemedicin och 

Fysioterapi 

Scenariobearbetning i basgrupp  Fall: 

Fysisk träning och äldre samt fall: Ann-

Britt 

Skriftlig tentamen i 

fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

 beskriva teoretiska grunder för samt 

tillämpning av beteendeanalys, 

 

SKRE 

Obl moment 1 

Föreläsning beteendemedicin och 

fysioterapi samt färdighetsträning 

Funktionell beteendeanalys 

Scenariobearbetning i basgrupp Fall: 

Fysisk träning och äldre samt fall: Ann-

Britt  

NYHET! From vt18 examinerande 

workshop obl.uppg 8 

Förberedelse individuell skriftlig 
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 förklara människans normala åldrande 

ur ett fysiologiskt, psykologiskt och 

socialt perspektiv,  

 

SKRE 

Obl moment 2 

 

Föreläsning normalt åldrande 

Föreläsning  yrsel, balans och 

fallprevention 

Scenariobearbetning i basgrupp fall: 

Normalt åldrande 

VFU inom äldreomsorg 

Skriftlig tentamen i 

Fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

Obl. Uppg. 4 

 

 

 förklara patofysiologi och symptombild 

samt beskriva etiologi för vanligt 

förekommande sjukdomar i 

respirationssystemet och hjärt-

kärlsystemet,  

 

SKRE Föreläsningar: Ischemisk hjärtsjukdom, 

hjärtsvikt, lungsjukdomar  

Scenariobearbetning i basgrupp fall: Ann-

Britt samt fall: Ingemar 

Skriftlig tentamen i 

fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

 teoretiskt resonera om och beskriva 

fysioterapeutisk bedömning, 

behandling samt prevention vid 

funktionsnedsättningar för vanligt 

förekommande sjukdomar i 

respirationssystemet och hjärt-

kärlsystemet, 

 

SKRE 

Obl.moment 2 

Föreläsningar Fysioterapi inom 

cirkulation, respiration, teorier och 

modeller inom fysioterapi( ICF, FTP, 

Bandura) 

Scenariobearbetning i basgrupp fall: Ann-

Britt samt fall: Ingemar 

Färdighetsträning: 

funktionsundersökning 

lungfunktionsnedsättning, 

Funktionsundersökning cirkulatorisk 

funktionsnedsättning 

Bedömning, behandling, prevention 

VFU 

Skriftlig tentamen i 

fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

 

Obl. uppg 5 

 förklara såväl verbal som icke-verbal 

kommunikation. 

 

Obl moment 2 Föreläsning kommunikation, 

Filmning av samtal, diskussioner i 

smågrupper utifrån filmer. 

Obl. uppg 1 kommunikation 

Obl.uppg. 6 fysioterapi inom 

äldreomsorg. kommunikation 
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Färdighet och förmåga  

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Lärandemål provkod lärstödjande moment Hur examineras målet? 
 Utforma och genomföra 

gruppträningsprogram utifrån kunskap 

om hur fysisk aktivitet och fysisk 

träning påverkar funktion samt hur 

faktorer som kön och ålder inverkar på 

fysisk prestationsförmåga, 

 

Obl moment 1 Föreläsning,  laboration i helkurs 

Delta i gruppträningspass samt leda själ 

på land och i vatten 

Obl. uppg 2 Gruppträning 

 analysera rörelser utifrån kunskap och 

förståelse om biomekanik, 

rörelsemönster och muskelfunktion, 

 

Obl. moment 1 Föreläsningar 

Färdighetsträning i Rörelselab, 

muskelfunktion BIODEX, EMG, 

gånganalys 

Skriftlig bearbetning med biomekaniska 

beräkningar inför seminarium 

Obl. uppg.7 Rörelselab 

 utföra funktionsbedömning av 

extremitetsleder och columna med 

utgångspunkt från normal funktion i 

rörelseapparaten, 

 

MUN 

Obl. moment 2 

VFU 

Färdighetsträning Clinicum 

Funktionsundersökning av 

extremitetsleder och columna 

Proffspensionärsmöte 

Basal hygien 

Muntlig/praktisk tentamen 

Obligatorisk föreläsning Basal 

hygien i vården  

 

 tillämpa metoder för att undersöka 

olika kroppsfunktioner samt värdera 

mätresultat inom respirationssystemet 

och hjärt-kärlsystemet i relation till 

fysisk prestationsförmåga, 

 

MUN 

SKRE 

Obl. moment 1 

och 2 

Färdighetsträning Clinicum 

Praktisk Puls- blodtrycksmätning i 

samband med sub.max cykeltest 

Borgs RPE skala 

6 min gångtest  

Laboration Klin. Fys. Lab med 

EKG/Spirometri 

VFU 

Muntlig/ praktisk tentamen 

Skriftlig tentamen i 

fysiologi/patofysiologi/fysioterapi 

Laboration Klin. Fys. Lab med 

EKG/Spirometri 

Obl. uppg 5 
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 tillämpa ergonomiska principer vid 

fysioterapeutisk undersökning och 

behandling, 

 

MUN Patientförflyttning i vårdrum på 

Clinicum 

Färdighetsträning: gånghjälpmedel 

VFU  

Muntlig/praktisk tentamen 

 tillämpa ett pedagogiskt 

förhållningssätt vid ledarskap på 

gruppnivå, 

 

Obl. moment 1 Föreläsning,  laboration i helkurs 

Delta i gruppträningspass samt leda själv 

Träna på vfu ev.att leda pass  

Obl.uppg. 2 Gruppträning 

 självständigt genomföra 

informationssökning samt utforma och 

granska en rapport med vetenskaplig 

struktur.   

 

 

Obl. moment 2 Föreläsning vetenskaplig metod inkl.  

granska artikel gemensamt 

Informationssökning biblioteket 

halvkurs 

Obl.uppg. 4 Vetenskapligt 

fördjupningsarbete  om äldre och 

fysioterapi 

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

 

 

 

Lärandemål provkod lärstödjande moment Hur examineras målet? 

 reflektera över upplevelser av den egna 

kroppen i vila och rörelse, 

 

Obl. moment 1 Färdighetsträning i halvkurs 

Kroppsmedvetandeträning Basal 

kroppskännedom 

Mediyoga 

Obl. Uppg.2 Gruppträning 

Obl. Uppg. 3 Reflektion efter 

kroppsmedvetandeträning 
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 reflektera över den egna förmågan att 

kommunicera och tillämpa ett 

professionellt förhållningssätt i mötet 

med patient.  

 

 

Obl. moment 1 

och 2 

VFU 2 veckor inom äldreomsorg 

Proffspensionärsmöte -genomföra en 

ledundersökning 

Obl. Uppg 1 Kommunikation-

samtalsövning 

Obl. Uppg 2 gruppträning 

Obl. Uppg. 6 Fysioterapi inom 

äldreomsorg- Kommunikation 

VFU bedömningskriterier 

 

Moment som inte riktigt passar in i modellen: 

HLR  obl. moment 1 färdighetsträning i mindre grupper 

Basal hygien i vården obl. moment 2 helkurs delvis praktiskt 

Professionell utveckling:  Obl. uppg 5 Syfte: Studenten skall skaffa sig insikt om fysioterapeutens roll och arbetsuppgifter inom äldreomsorg  

obl. moment 2 

Lärande: VFU skriva ILP, reflektionsdagbok 

 

Teman i kursen: 

Cirkulation 

Respiration  

Arbetsfysiologi 

 

Strimma: Äldre 

 

Poängfördelning: 

Fysioterapi 16 hp 

Human biomedcin 12 hp 

Samhälls-beteendevetenskap 2 hp 

 

 Obligatoriska moment 1  

(uppg. 2,3,7,8 samt EKG/spirometrilab, HLR) 6,5 hp  

 Obligatoriska moment 2  

( uppg. 1,4,5,6 samt hygienföreläsning) 5,5 hp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skriftlig tentamen human biomedicin  

(fysiologi/patofysiologi/fysioterapi) 6,0 hp  

 Muntlig/praktisk tentamen i fysioterapi 6,0 hp  

 VFU 2,5 hp 

 Basgrupp 3,5 hp 
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                                                            2017.12.08 

Beslutat i programutskottet för Fysioterapeutprogrammet december 2017 

 

Handlingsplan för att motverka negativ stress hos studenter på Fysioterapeutprogrammet   

 

Att minska studenternas upplevda stress har sedan lång tid tillbaka varit en aspekt som i studentundersökningar på fysioterapeutprogrammet framkommit 

som ett område att diskutera och arbeta med. Studenter, lärare, studievägledare och programansvarig bedömer att orsakerna till den negativa stressen 

varierar varvid olika former av åtgärder är av betydelse. 

 

Åtgärder: 

 

Aktivitet och ansvarig Varför När Klart/Utvärdering 

Programansvarig och kursansvariga ansvarar för att tidigt 

under terminen tydliggöra förutsättningar för studier på 

programmet: 

• Programmet bedrivs som heltidsstudier 

• Studenterna ska vara förberedda på att de kommer att 

arbeta med flera uppgifter samtidigt under terminen 

och förväntas avsätta tid för grupparbeten 

• Presentera en tidslinje för kursen med datum för 

inlämningar, examinerande moment samt specifika 

moment (som ej behöver vara examinerande, men som 

kräver mycket förberedelser) för att underlätta 

studenternas planering. 

• Tydliggöra skillnader mellan studier på gymnasienivå 

och universitetsnivå  

• Uppmana studenterna till god studieplanering 

• Att det tidigt på terminen ingår i basgruppsarbetet att 

bekanta sig med kursdokument och diskutera nyttan 

Möjliga orsaker till stress: 

• Upplevelse av otydliga 

förutsättningar för studier 

• Upplevelse av otydliga 

förväntningar på studieprestationer 

• Utmaning för vissa studenter att 

genomföra sina studier med god 

studieplanering.  

Vid program- 

och kursstart 

 

Varje termin 
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med dessa (kursplan, studiehandledning och 

utbildningsplan).  

• Lärandemålen ska ligga i studiehandledningen 

Studievägledare och programansvarig erbjuder workshop 

med fokus på studieplanering  

Föreläsning erbjuds i IPL1.  

Workshop anpassad utifrån förutsättningar 

fysioterapeutprogrammets studenter.  

Under samtliga 

termin 

Varje termin 

Webbaserad plattform för stöd till studenter (Lisam) 

Arbetsgrupp på Med Fak 

Flexibelt stöd tillgängligt för studenter med 

fokus på övergång till universitetsstudier, 

studieplanering och studievanor 

Under samtliga 

terminer 

Ht18 

Student på programmet ansvarar för att:  

• avsätta tid för heltidsstudier (40 timmar) 

• vara förberedd inför kommande kurs genom att sätta 

sig in i kursdokument (kursplan, studiehandledning, 

utbildningsplan) 

• sträva efter god studieplanering  

• efterfråga stöd och hjälp från studievägledare, 

studenthälsa eller programmet vid behov 

Att ta ansvar för sin studiemiljö som student 

är mycket viktigt och olika handlingar kan 

minska upplevd negativ stress. 

Under samtliga 

terminer 

Varje termin 

Studievägledare ansvarar för att:  

• besöka varje kurs vid 2 tillfällen/termin för att 

synliggöra det stöd som studievägledare och 

studenthälsan kan erbjuda studenter som upplever 

negativ stress 

• synliggöra olika former av stöd regelbundet på Lisam 

Genom återkommande kontakt med 

studenter i olika forum så ökar möjligheten 

att som student uppmärksamma möjligt stöd 

just när det behövs. 

Under terminen Varje termin 
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Sektionen ansvarar för att: 

• vara särskilt uppmärksam gällande frågor som lyfts 

bland programmets studenter som rör studenthälsa 

• lyfta frågor som rör studenthälsa på sina möten 

• i samarbete med studenthälsan erbjuda programmets 

studenter moment/kurser för stresshantering  

Sektionen är ett viktigt studentorgan som 

arbetar för programmets studenter med olika 

frågor. Då sektionen består av studenter på 

programmet är möjligheten unik att lyssna in 

studenter i hela programmet och vara en 

brygga för viktig information mellan 

studenter och programledning samt initiera 

aktiviteter utifrån studenternas behov. 

Under terminen Varje termin 

Studievägledare och kursansvarig ansvarar för att:  

• material och information kring PBL ska ges till nya 

studenter på programmet  

Många studenter upplever PBL, som metod 

och idé, som otydligt i början av sina studier 

vilket kan ge upphov till stress. 

Vid antagning 

och i början av 

termin 1 

Varje termin 

Alumni-studenter 

Kursansvarig i termin 6 bjuder in alumni-studenter, som 

arbetat som fysioterapeuter i något år, till termin 5 och 6. 

Alumni-studenterna beskriver hur de upplevt att börja arbeta, 

utmaningar de upplevt och ger tips till studenterna. 

Studenterna i termin 5 och 6 ges möjlighet att ställa frågor.  

Kan upplevas som stressande att snart vara 

klar med sina grundutbildningsstudier och 

vara på väg ut i arbetslivet. Att möta någon 

som varit i samma situation och få ställa 

frågor kan minska stressen. 

I termin 5 och 6 Varje termin 

Besök av äldre-kursare  

Kursrepresentanter i högre terminer besöker studenter i lägre 

terminer på kursdialog. Kursrepresentanterna beskriver hur de 

upplevt aktuell kurs och ger tips inför terminens studier. Även 

VFU viktigt att ta upp. Studenterna ges möjlighet att ställa 

frågor. 

Att som student få ta del av hur studenter i 

högre terminer upplevt studierna i lägre 

terminer kan ge stöd och tips för att 

studierna ska fungera så bra som mjöligt och 

möjligen minska upplevd stress. 

I termin 1 till 5 Varje termin 
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Inför VFU T3-T5 

Samtal med VFU-handledare/kliniker kring förväntningar och 

kravbild på studenter som kommer ut på VFU.  

I termin 5 upplever många studenter att de 

börjar närma sig slutet av sina studier och att 

de ska vara relativt självständiga. Osäkerhet 

kring sin egen kunskap och förmåga kan ge 

upphov till stress. I tidigare terminer kan 

osäkerheten hos studenterna mer generellt 

bestå i osäkerhet vad VFU innebär och vad 

som förväntas. Kliniker bjuds in för att 

samtala med studenterna kring 

förväntningar och krav på kommande VFU 

samt för att möta frågor och funderingar. 

  

 

 



Lärartabell, utbildning på grundnivå 

Tabellen avser följande utbildning: FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET

Förteckning över lärare som medverkat i utbildningen de senaste två 
terminerna. Tabellen syftar till att visa den huvudsakliga 
lärarkompetensen och lärarkapaciteten. 
Samtliga lärare behöver således inte redovisas, men redogör för 
avgränsningen.  Markera examinatorerna.
E = Examinator
Namn Anställning* Akademisk grad 

Anställda vid avdelningen för Fysioterapi
Universitetslektor Docent
Postdoktor MedDr
Universitetsadjunkt/Doktorand MSc
Universitetslektor MedDr
Universitetsadjunkt MSc
Universitetslektor MedDr
Universitetsadjunkt MSc
Professor Professor & Ämnesföreträdare
Universitetslektor Docent & Avdelningschef
Professor Professor
Universitetsadjunkt MSc
Universitetsadjunkt MSc
Doktorand MSc
Universitetsadjunkt MedDr
Doktorand MSc
Universitetsadjunkt MSc
Universitetsadjunkt/Doktorand MSc
Professor Prof. & Forskningsstudierektor
Universitetsadjunkt/Doktorand MSc



Universitetslektor MedDr
Universitetsadjunkt/Doktorand MSc & Programansvarig
Universitetsadjunkt/Doktorand MSc
Universitetslektor MedDr

Timanställning vid LiU/FYSIO Omfattning mer än 10 tim per år
Universitetslektor MedDr
Universitetslektor MedDr

Samverkansavtal Region Östergötland Omfattning mer än 10 tim per år
Lärare (adjunktnivå) MSc
Lärare (adjunktnivå)/doktorand MSc
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (adjunktnivå) BSc
Lärare (adjunktnivå) MSc
Lärare (adjunktnivå) BSc
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (adjunktnivå) MSc
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Adjungerad lektor MedDr
Lärare (adjunktnivå) MSc
Lärare (lektorsnivå) MedDr

Samverkansavtal  Hälsohögskolan i Jönköping
Omfattning mer än 10 
undervisningstim per år

Lärare (lektorsnivå) MedDr

Samverkansavtal  Region Jönköping
Omfattning mer än 10 
undervisningstim per år

Lärare (adjunktsnivå) MSc
Lärare (lektorsnivå) MedDr



Samverkansavtal Region Västa Götaland
Omfattning mer än 10 
undervisningstim per år

Adjungerad lektor Docent

Övriga föreläsare inom kärnämnen
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Förste forskningsingenjör MedDr
Lärare (adjunktnivå) MSc
Lärare (lektorsnivå) Professor
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (professor) Professor
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (lektorsnivå)
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Universitetsbibliotikarie/Lärare
Lärare (lektorsnivå) MedDr
Lärare (lektorsnivå) MedDr



Institution Kompetensområde med relevans för utbildningen Eventuell professionskompetens Omfattning (del av heltid)**

IMH Smärta och smärtrehabilitering, ortopedi, vet. metod Leg Fysioterapeut 80% LiU 20% RÖ
IMH Idrottsmedicin, psykologi, vet. metod Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Neurologi med inriktning mot pediatrik Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Smärta och smärtrehabilitering Leg Fysioterapeut 90% LiU 10% RÖ
IMH Företagshälsovård, anatomi Leg Fysioterapeut 80% LiU
IMH Smärta och smärtrehabilitering, vet. metod Leg Fysioterapeut 75% LiU
IMH Interprof. lärande, kommunikation, internationalisering Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Idrottsmedicin, epidemiologi, rörelseanalys Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Idrottsmedicin, ortopedi, vet. metod Leg Fysioterapeut, spec. i ortopedi 80% LiU 20% RÖ
IMH Idrottsmedicin, rörelseanalys, ortopedi Leg Fysioterapeut 40% LiU, 40% KI, 20% MDH
IMH Beteendemedicin, biomekanik Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Smärtrehabilitering, rehabilitering inriktning äldre, fysisk aktivitet Leg Fysioterapeut 80% LiU
IMH Idrottsmedicin, fysisk aktivitet Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Primärvård, ortopedi Leg Fysioterapeut, spec. i ortopedi 100% LiU
IMH Kvinnohälsa, cancerrehabilitering Leg Fysioterapeut 60% LiU
IMH Primärvård Leg Fysioterapeut 75% LiU
IMH Primärvård Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Ortopedi, primärvård Leg Fysioterapeut, spec. i ortopedi 100% LiU
IMH Primärvård, företagshälsovård Leg Fysioterapeut 100% LiU



IMH Idrottsmedicin, rörelseanalys Leg Fysioterapeut, spec. i idrottsmedicin 80% LiU 20% RÖ
IMH Professionsutveckling, pedagogik, vuxenhabilitering Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Primärvård, vuxenhabilitering Leg Fysioterapeut 100% LiU
IMH Neurologi med inriktning mot pediatrik Leg Fysioterapeut 85% LiU

Klinisk fysiologi Leg Läkare & Leg Fysioterapeut timmar LiU (dubbla anställningar   
Kardiologi - Cirk. systemet och dess sjd Leg Läkare timmar LiU (dubbla anställningar   

Respiration Leg Fysioterapeut, spec. i lungmedicin 40% LiU (RÖ huvudman)
Cirkulation Leg Fysioterapeut 40% LiU (RÖ huvudman)
Forskningsfysioterapeut RÖ, Osteoporos, Vet. metod Leg Fysioterapeut 5% LiU (RÖ huvudman)
Neurologi Leg Fysioterapeut timmar LiU (RÖ huvudman)
Neurologi Leg Fysioterapeut timmar LiU (RÖ huvudman)
Primärvård Leg Fysioterapeut 25% LiU (RÖ huvudman)
Forskningsfysioterapeut RÖ, Primärvård, vet. metod Leg Fysioterapeut 10% LiU (RÖ huvudman)
Ortopedi Leg Fysioterapeut 40% LiU (RÖ huvudman)
Neurologi Leg Fysioterapeut 40% LiU (RÖ huvudman)
Bäckenbottendysfunktion, kvinnohälsa Leg Fysioterapeut 10% LiU (RÖ huvudman)
Beteendemedicin, långvarig smärta Leg Fysioterapeut, spec. inom smärta timmar LiU (RÖ huvudman)
Neurologi Leg Fysioterapeut 20% LiU (RÖ huvudman)

Sexuell hälsa Leg Fysioterapeut, spec. i kvinnors hälsa timmar LiU (HH huvudman)

Neurologi Leg Fysioterapeut, spec. inom neurologi timmar LiU (RJL huvudman)
Yrsel och balansrubbningar Leg Fysioterapeut, spec. inom neurologi 25% LiU (RJL huvudman)



 Rehab vid cirkulatoriska sjukdomar, rörelserädsla Leg Fysioterapeut 49% LiU (RVG huvudman)

Medicin/Geriatrik - Att möta svårt sjuka Leg Läkare timmar LiU (RÖ huvudman)
Psykiatri/psykosomatik Leg Läkare timmar LiU (RÖ huvudman)
Neurobiologi timmar LiU (RÖ huvudman)
Ortopediska sjukdomar Leg Läkare timmar LiU (RÖ huvudman)
Geriatrik - människans åldrande Leg Läkare, ÖL timmar LiU (RÖ huvudman)
Fysiologi Med bi timmar LiU (RÖ huvudman)
Geriatrik - hjärnans åldrande och demens Leg. Läkare, ÖL timmar LiU (RÖ huvudman)
Symtomlära MS Leg Läkare, ÖL timmar LiU (RÖ huvudman)
Entreprenörskap och innovation Företagsekonom timmar LiU (RÖ huvudman)
Skador i CNS Leg Läkare, spec. läk. timmar LiU (RÖ huvudman)
Stressens psykobiologi timmar LiU (RÖ huvudman)
Bibliotekskunskap Bibliotekarie timmar LiU
Statistik Statistiker timmar LiU (RÖ huvudman)
Neurologi - Ryggmärgsskador Leg. Läkare, spec. läk. timmar LiU (RÖ huvudman)





    LiU och RÖ)
    LiU och RÖ)
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