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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När klart?  Vem ansvarar för genomförande?  
1. Måluppfyllelse    

Säkerställa och förtydliga att de 
nationella målen examineras på 
ett effektivt sätt.  

Fördjupad analys av nationella mål i relation till 
lärandemål och examination: avseende samsyn 
gällande måltolkning, överensstämmelse 
kunskapsform samt ev. förekomst av 
dubbelexamination. 

 
Matrisverktyget behöver utvecklas vidare 
gällande användarvänlighet och funktioner. 
Programansvarig inventerar i 
kursansvariggruppen och för dialog med 
fakultet. 
 

December 2020 
 
 
 
 
 
 

Juni 2019 

Kursansvariga, programansvarig 
 
 
 
 
 
 

Medicinska fakulteten, programansvarig 
 

Synliggöra konstruktiv länkning 
för studenter inom respektive 
kurs. 

Införa översikt avseende lärandemål, 
läraktiviteter och examination i samtliga 
studiehandledningar.  

 

Augusti 2019 Kursansvariga 
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Stärka identifierade områden i 
relation till genomförd 
omvärldsanalys. 

Införa moment gällande E-hälsa inom 
grundutbildningen. 

Våren 2020 Avsatt tid för specifik medarbetare under 
våren 2019 
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När klart?  Vem ansvarar för 
genomförande?  

2. Utformning och 
genomförande 

   

Använda mer flexibla och 
digitaliserade lösningar för 
läraktiviteter och examination. 

Inventera vilka digitala lösningar, kopplat till 
läraktiviteter och examination, som finns på 
programmet och hur dessa fungerar. 
 
Identifiera möjligheter och behov gällande digitala 
lösningar i varje kurs samt fastställa en plan för 
genomförande. 
 
Införa tentamen i digital form i en kurs på 
programmet. 
 
Alla skriftliga tentamina på programmet ska 
genomföras i digital form. 

Våren 2019 
 
 
 
Hösten 2020 
 
 
 
December 202o 
 
 
December 2024 
 

Kursansvariga, programansvarig 
 
 
 
Programansvarig, kursansvariga 
avsatt tid för specifikt utsedda 
medarbetare 
 
Som ovan. 
 
 
Som ovan. 

Att mer effektivt använda 
återkoppling som verktyg för 
att stödja studenternas lärande 

 
 
 
 
 
 

 
 

Inventering av befintliga läraktiviteter med peer-
review. 
 
Använda peer-review i större omfattning med 
progression inom programmet. 
 
Inventering: befintliga mallar för skriftlig 
återkoppling.  
 
Framställa guider kring återkoppling: 
-vad är värdefull återkoppling? 
-vad är studentens ansvar? 
-vad är lärarens ansvar? 

Våren 2019 
 
 
Hösten 2021  
 
 
Hösten 2019 
 
 
Hösten 2020 

Avsatt tid för specifikt utsedd 
medarbetare 

 
Kursansvarig, avsatt tid för specifikt 
utsedd medarbetare 
 
Avsatt tid för specifikt utsedd 
medarbetare 
 
Student- och lärarforum, 
programutskott, lärarkollegiet, 
avsatt tid för specifikt utsedd 
medarbetare 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

Handlingsplan  
Fysioterapeutprogrammet 

 
4(7) 

 

 
 

 
 
 
 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När klart?  Vem ansvarar för 
genomförande?  

3. Forsknings-
anknytning 

   

Kvalitetssäkring av innehåll i 
färdighetsundervisning i 
termin 2 och 5 avseende 
evidensläge. 

Litteraturgenomgång samt prioritering av innehåll 
för diagnostik och behandling 
-  Nedre extremitet 
-  Övre extremitet 
-  Columna 
 

 
 
Hösten 2019 
Våren 2020 
Hösten 2020 
 

Avsatt tid för specifikt utsedda 
medarbetare 

Synliggöra aktuell forskning på 
avd. Fysioterapi för studenter. 
 
Utöka antalet studenter som 
genomför sina examens-
arbeten inom ramen för 
pågående forskningsprojekt.  

Anordna 2 öppna forskningspresentationer 
och/eller seminarier per termin där studenter på 
grund och avancerad nivå är välkomna att delta. 
 
Strategisk diskussion om möjligt upplägg för ökad 
rekrytering av studenter till pågående 
forskningsprojekt i lektors-gruppen. 

Hösten 2019 
 
 
Hösten 2019 
 
 
 

Ämnesföreträdare 
 
 

Ämnesföreträdare, lektorsgruppen, 
kursansvarig 

    
4. Lärarkompetens    

Stärka kompetensområdena 
äldres hälsa, psykisk ohälsa 
och e-hälsa 
 

Strategisk rekrytering och kompetensutveckling 
inom lärarkollegiet.  

Hösten 2021 Avdelningschef, programansvarig 
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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När klart?  Vem ansvarar för genomförande?  
5. Arbetslivsperspektiv    

Att långsiktigt säkra 
tillgänglighet till VFU-platser 
med god kvalitet. 

Föra dialog med våra avtalsparter i VFU 
gällande utveckling av befintliga och nya 
verksamheter som är aktuella för framtida 
studentplaceringar. 

 

Våren 2019 VFU-ansvarig, programansvarig 

Stärka innehåll om prevention 
utifrån ett barn och ungdoms-
perspektiv. 

Inventera goda exempel nationellt, inom andra 
fysioterapeutprogram, fackförbund och aktiva 
fysioterapeuter inom skolhälsovård. 
 
Införa moment med fokus på barn och 
ungdomars levnadsvanor i samarbete med 
skolhälsovården. 

 

Våren 2020 
 
 
 
Hösten 2021 
 

Programansvarig samt avsatt tid för 
specifik medarbetare under våren 
2020 

 
 

Programansvarig, kursansvarig samt 
avsatt tid för specifik medarbetare 
under 2020-2021 
 

Stärka internationalisering på 
hemmaplan. 
 

I pilotprojektform genomföra och utvärdera 
webbaserade möten mellan programstudenter 
och studenter från andra lärosäten utanför 
Sverige med fokus i diskussionerna på likheter 
och skillnader i hälso-och sjukvårdens struktur, 
synen på yrkesroll samt professionell utveckling. 

 

Hösten 2020 Internationell akademisk koordinator 

Bevaka alumners uppfattning 
om huruvida de kompetenser 
utbildningen ger möter de krav 
som ställs inom arbetslivet. 

Införa en struktur för hantering och bearbetning 
av alumni-enkäter.  
 

Hösten 2020 Medicinska fakulteten, 
programansvarig 
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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När klart?  Vem ansvarar för genomförande?  
6. Studentperspektiv    

Ökad tillgänglighet för studenter och 
lärare av protokoll för olika 
mötesforum. 

Ta fram och marknadsföra en programsida 
i Lisam för programmets lärare och 
studenter. 

 

Våren 2019 Programansvarig, administratör 

Göra kursdialogerna till ett 
studentaktivt forum. 

Kursrepresentanterna ansvarar för inspel 
och diskussion vid varje kursdialog. 

 
Kursansvarig ansvarar för att utrymme 
finns för dialog/diskussion utifrån 
studenternas behov. 
 

Våren 2019 
 
 
Våren 2019 

Kursrepresentanter och Kursansvariga 
 
 

Kursansvariga 

Följa upp, återknyta och utvärdera 
gemensamt beslutade åtgärder och 
dokument som beslutats i dialog 
mellan studenter och programmet. 
 
 

Använda programsidan i Lisam för 
tillgänglighet av aktuella dokument. 
 
Kursrepresentanterna ansvarar för att följa 
upp och återknyta till övriga medstudenter 
i kursen vid exempelvis kursdialoger. 
 
Följa upp i vilken omfattning 
handlingsplanen för att motverka negativ 
stress (Kvalitetsrapport, bilaga 6) är känd 
av programmets studenter, om studenterna 
uppfattar att den följs samt huruvida den 
fyller sin funktion. 
 

Våren 2019 
 
 
Våren 2019 
 
 
 
Hösten 2019 

Kursansvariga och administratör 
 
 

Kursrepresentanter 
 
 
 
Kursansvariga, kursrepresentanter 
samt programansvarig 
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Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När klart?  Vem ansvarar för genomförande?  
7. Jämställdhetsperspektiv    

Säkra grundläggande kompetens hos 
lärare och studenter gällande Lika 
villkor med särskilt fokus på 
jämställdhet. 

Alla anställda lärare på avd. fysioterapi ska 
gå LiU:s webbaserade utbildning i Lika 
villkor (2h). 
 
Uppföljning vid personaldag med stöd av 
genuslektor och eller Lika villkors-
koordinator. 
 
Inventera studenternas kännedom om 
LiU:s handlingsplan för Lika villkor, andra 
utbildningsprograms innehåll för studenter 
i Lika villkor samt tillgängliga utbildningar 
i Lika villkor för studenter inom LiU.  
 

Våren 2020 
 
 
 
Hösten 2020 
 
 
 
Våren 2020 

Avdelningschef avd fysioterapi, 
programansvarig, alla anställda lärare 

 
 

Avdelningschef avd fysioterapi, 
programansvarig 

 
 
Kursansvariga, Studievägledare, 
kursrepresentanter, programansvarig 

Sträva efter jämn könsfördelning i 
användande av bildmaterial och 
litteraturhänvisning. 

Granska bildmaterial och författare till 
kurslitteratur utifrån ett jämställdhets-
perspektiv och baserat på resultatet vidta 
åtgärder för att bidra till jämn 
könsfördelning.  

 

2021 Administratör, programansvarig samt 
kursansvariga 

 
När åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


