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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Mall för kvalitetsrapport av enskild kurs1 

Basdata 
Kurskod/kursnamn: 8FA245/Läkemedel och fysioterapi 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Nivå: Avancerad 
Område: FYI - Fysioterapi 
Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa245/ht-2020 
Campusförlagd eller distans: Campusförlagd 
Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet:  

• Fysioterapeutexamen om minst 180 hp, eller motsvarande, inklusive
examensarbete om 15 hp på fördjupningsnivå (kandidatuppsats).

• Minst 5 års klinisk erfarenhet efter yrkesexamen om minst halvtid inom för
området relevant verksamhet, d v s verksamheter där arbetet omfattar patienter
med besvär från rörelseorganen.

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Praktiskt moment, 
injektionsteknik 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 16 

Nyckeltal 
Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 
godkänt resultat.  

• Registrerade sedan 2017-08-28: 42
• Godkända tom 2020-05-14: 35

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
Bedömningsgrund: 

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att
godkända studenter uppnått kursens lärandemål.

Analysera måluppfyllelsen och beskriv kortfattat hur resultaten säkras. Fokusera 
även på hur kopplingen mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 

1 Kurs som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen. 
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tydliggörs för studenterna/kursdeltagare. Vilket/vilka nationella examensmål 
svarar kursen mot? Finns det nationella krav för uppdragskurser? 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas eller styrkor som 
kan utvecklas ytterligare.  
 
Lärare på kursen har blandad professionsbakgrund från farmakologi, biomedicin, 
farmaci, ortopedi, allmänmedicin, fysiologi och fysioterapi, vilket säkerställer både 
en fördjupning inom läkemedelsförskrivning och -effekter, samt relevant 
tillämpning till fysioterapi.  
Kursens lärandemål finns förutom i kursplan även i studiehandledning. I SHL 
redovisas de olika lärandeaktiviteterna i kursen, de examinerande momenten, samt 
bedömningsgrunder kopplat till lärandemål. I tillägg till detta har kursansvarig 
gjort ett raster över kursens samtliga lärandemoment och hur dessa kopplar till 
lärandemål och examinationsmoment, vilket ligger som ett dokument på kursens 
hemsida (LISAM) och även tas upp i samband med kursintroduktion. Även 
kursplan och lärandemål tas upp i samband med kursintroduktionen. Lärandemål 
examineras genom tre olika examinationer i kursen; a) individuell webbaserad 
läkemedelsberäkning tentamen, b) praktisk färdighetstentamen, och c) skriftlig 
fördjupningsrapport med efterföljande seminarium. Detta upplägg säkerställer 
examination av lärandemål avseende kunskap och förståelse, värderingsförmåga 
och förhållningssätt, samt färdighet och förmåga.  

 
Utformning och genomförande  
Bedömningsgrund: 

- Kursen 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 kursen inom planerad 
studietid. 

 
Redogör kortfattat för på vilket sätt man arbetar inom kursen för att studenterna/ 
kursdeltagarna ska ta en aktiv roll i lärprocessen samt hur det återspeglas vid 
examinationen. Använd gärna något exempel.  
Redogör även för genomströmningen på ett sätt som känns adekvat för kurstypen.  

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Kursen vänder sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter med längre erfarenhet 
inom primärvård eller specialistvård. Vissa sökande kommer vara identifierade via 
sin kliniska verksamhet som ett led i en kompetenshöjning av fysioterapeuter mot 
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utökat ansvarsområde och befogenhet inom hälso- och sjukvården, s k avancerad 
specialistfysioterapeut. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad 
kompetens om grundläggande farmakologi, beredning av läkemedel och på 
ordination utveckla färdigheten att utföra utredande eller behandlande insatser 
med läkemedel för mer eller mindre komplexa smärttillstånd i rörelseorganen samt 
att kunna dokumentera dessa. 
Hela kursens upplägg följer problembaserat lärande som präglas av studentaktivt 
lärande. Flera av kursens lärandeaktiviteter är interaktiva, praktiska och 
resonerande, så som praktisk färdighet, diskussionsseminarier, och interaktiva 
föreläsningar med sk flipped classroom (förstudie av föreläsning och annat 
kursmaterial med efterföljande diskussion tillsammans med föreläsare) där 
studenterna förväntas ta en aktiv roll och egenansvar för sitt lärande. De 
examinerande momenten avser säkerställa att studenterna tillägnat sig en 
problemlösningsförmåga både avseende praktisk tillämpning (t ex genom tentamen 
a, teoretisk läkemedelsberäkningsuppgift, och tentamen b, praktisk tentamen i 
injektionsteknik) och teoretiskt fördjupande (tentamen c, fördjupningsrapport och 
seminarium med vetenskaplig förankring och diskussion). 
Då kursdeltagare som nämnts oftast är kliniskt verksamma fysioterapeuter ställs 
krav på att kursens schema och lärandeaktiviteter kan anpassas till detta rent 
logistiskt. Kursen går på kvartsfart vilket underlättar kombination med kliniskt 
arbete, och vilket även ger tid för deltagare att under kursens gång omsätta kunskap 
och färdigheter från kursen i sin kliniska vardag som en viktig del i det självstyrda 
lärandet. 
Genomströmningen har varit hög (83%) de terminer som kursen gått sedan 2017. 
 
Utveckling: En stor del av kursens lärandeaktiviteter har redan gjorts om till digital 
form. För framtiden skulle även seminarium kunna göras digitalt för att anpassa 
efter kursdeltagare som ofta reser till campus. En ökad digitalisering ger också 
möjlighet för kursdeltagare att interagera på webben i kursrum som de skapar 
själva för kursen, vilket även kan vara värdefullt som nätverk efter kursen. Ökad 
digitalisering har varit ett önskemål från kursdeltagare vid kursutvärdering.  

 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
Bedömningsgrund:  

- Kursen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund.  
 

Redogör kortfattat för hur man inom kursen arbetar för att studenterna ska tillägna 
sig ett vetenskapligt alternativt konstnärligt förhållningssätt.  Använd gärna något 
exempel. 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
De flesta av kursens lärare är disputerade och de flesta forskare inom aktuellt 
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område och anknyter till egen forskning och aktuell vetenskap i de olika 
lärandeaktiviteterna. Flera av kursens lärandemoment innefattar att studenterna 
gör litteraturfördjupningar som förberedelse till föreläsningar och seminarier. 
Examinerande moment, t ex skriftlig fördjupningsrapport, ställer också krav på 
vetenskaplig fördjupning, diskussion och teorianknytning. 

 
Lärarkompetens  
Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 
kursens innehåll och genomförande. 

 
Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen samt kommentera 
kortfattat den sammantagna kompetens som lärarna har i förhållande till kursen 
avseende:   

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

 
Merparten av lärarkapaciteten bör hämtas från LiU medan specifik expert-
kompetens kan behöva lånas in från annat lärosäte eller verksamhet för att kunna 
genomföra kursen.  
Beskriv hur lärargruppen är sammansatt i den aktuella kursen. 

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående? 
 
Lärare på kursen har blandad professionsbakgrund från farmakologi, biomedicin, 
farmaci, ortopedi, allmänmedicin, fysiologi och fysioterapi, vilket säkerställer både 
en fördjupning inom läkemedelsförskrivning och -effekter, samt relevant 
tillämpning till fysioterapi. De flesta lärare på kursen är disputerade; 1 professor, 2 
biträdande professorer, 1 docent, 1 universitetslektor, 1 Msc och 1 specialistläkare, 
vilket säkerställer en hög vetenskaplig kompetens. Fyra av kursens lärare är 
anställda på LiU (2 HMV, 2 BKV) och en är adjungerad till LiU, två av lärarna är 
externa anställda inom Region Östergötland. 
 
Utveckling: En framtida utmaning är att två av kursens lärare som undervisar i 
injektionsteknik inom kort kommer att gå i pension. Vi behöver säkerställa en 
succession avseende lärarbemanning för att täcka dessa lärandemoment. 
 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  
Bedömningsgrund:  
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- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  
 

Redogör kortfattat för hur kursinnehållet kan nyttiggöras. Använd gärna något 
exempel. 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för kursen information som är 
relevant för kursens användbarhet ur ett bildningsperspektiv eller som 
förberedelse för arbetslivet?  

- På vilka/vilket sätt bidrar kursen till att säkerställa ett bildnings-
perspektiv alternativt att studenterna förbereds för arbetslivet?  

 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Lärare på kursen har blandad professionsbakgrund (se tidigare punkt) vilket 
säkerställer en bredd i perspektiv som framförs i kursen. Flera av föreläsarna är 
även kliniskt verksamma med praktisk tillämpning av kunskap som förmedlas på 
kursen, där även läraktiviteter och examinationer innefattar praktisk färdighet. De 
flesta kursdeltagare är kliniskt verksamma fysioterapeuter (med mångårig klinisk 
erfarenhet som behörighetskrav) som under kursens gång har möjlighet att omsätta 
kunskap och färdigheter från kursen i sin kliniska vardag. En ökad kompetens om 
grundläggande farmakologi, beredning av läkemedel och färdighet att utföra 
utredande eller behandlande insatser med läkemedel för smärttillstånd i 
rörelseorganen är en viktig bas för framtida fysioterapeuter.  
 
Utveckling: Kursdeltagare har i kursvärdering återkopplat att övning i 
injektionsteknik skulle kunna genomföras på kadaver, istället för att som i nuläget 
genomföras på dockor. Detta för att öka validitet i övning. Sådan träning ges på 
andra lärosäten internationellt, men behöver utforskas vidare huruvida detta är ett 
gångbart alternativ även på LiU. 

 
 

Studentperspektiv 
Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 
att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 
Redogör kortfattat för hur man inom kursen arbetar med kursvärderingar och 
annan form av kursutveckling baserat på studenternas åsikter.  
 
Sammanställ resultat av kursvärderingarna för de senaste fem kursomgångarna 
(om tillämpligt).  
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Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Kursen har gått tre tillfällen. Kursvärdering har skett via Evaliuate samt i 
pappersform. I genomsnitt har kursen fått ett övergripande helhetsbetyg 4,0 på en 
skala 1-5 (5 högst betyg), och mer i detalj avseende möjlighet att uppnå lärandemål 
4,2, relevanta undervisnings- och arbetsformer 3,9, relevanta examinerande 
moment 4,5, kursens pedagogik som stöd för lärande 3,5, kursens innehåll, 
genomförande och examination stämmer med kursplan 4,5. 
 
Inspelade föreläsningar om grundläggande farmakologi utvecklades 2018 efter 
återkoppling från studenter att det skulle vara ett stort stöd som komplement till 
ppt åhörarkopior. Under 2019 implementerades flipped classroom format med 
inspelade föreläsningar som underlag så studenter kan förbereda diskussionsfrågor 
till lärare. 
 
Utveckling: Vid ett kurstillfälle 2018 blev timing mellan kursvärdering i Evaliuate 
och kursens schema mindre optimalt då studenterna fick kursvärderingen en hel 
månad efter kursens slut. Evaliuate går ut centralt och är ej anpassat till 
kursschemat. Som följd erhölls inga svar på kursvärderingen. Kursansvarig har 
istället använt en kursvärdering i pappersformat som ges till deltagare sista 
kursdagen. Det vore önskvärt om digital utvärdering via Evaliuate kunde anpassas 
till kursens schema med tidigare utskick.  

 
 

Jämställdhetsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 
och genomförande.  
 

Redogör kortfattat för hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i innehåll, 
utformning och genomförande av kursen. Använd gärna något exempel. 
 
Kan några utvecklingsområden identifieras utifrån ovanstående?  
 
Kursen har inkluderat både kvinnliga och manliga studenter, totalt sett 38% 
kvinnor över tre kursomgångar. Föreläsare på kursen är jämnt könsfördelade, 
kvinnor (n=3) och män (n=4). De scenarion på patienter som använts i kursen 
innehåller både behandling av män och kvinnor. 
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Bedömning och handlingsplan för 8FA245/Läkemedel och fysioterapi 

Bedömning från dialogen med fakultetsledningen: Infoga matris med kommentarer 
 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Öka digitalisering, 
omvandla seminarium 
digitalt 

Kursansvarig ser över seminarium och 
anpassar till digitalt format och 
uppdaterar kurshandledning. 

HT2020 (till aktuell 
kursomgång) 

Kursansvarig Allan Abbott 

Säkerställa succession 
avseende lärar-
bemanning injektions-
teknik 

Kursansvarig tar dialog med nuvarande 
lärare kring möjliga ersättare med 
motsvarande kompetens, eftersträvar att 
lärare har anställning inom LiU / RÖ 

HT2021 (inför kommande 
kursomgång HT2022) 

Kursansvarig Allan Abbott 
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Anpassa digital 
utvärdering till 
kursens schema  

Utskick av kursvärdering av Evaliuate 
sker centralt, kursansvarig för dialog 
med t ex LiU IT gällande teknisk 
lösning. Under tiden fortsätter kursen 
med kompletterande utvärdering i 
pappersform. 

HT2021 (inför kommande 
kursomgång HT2022) 

Kursansvarig Allan Abbott 
LiU IT tekniker, centralt LiU 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Huvudområde
Fysioterapi

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Särskild information
Denna kurs kommer vara såväl campusbaserad som webbaserad.  

Förkunskapskrav
Fysioterapeutexamen om minst 180 hp, eller motsvarande, inklusive examensarbete
om 15 hp på fördjupningsnivå (kandidatuppsats).
Minst 5 års klinisk erfarenhet efter yrkesexamen om minst halvtid inom för
området relevant verksamhet, d v s verksamheter där arbetet omfattar patienter
med besvär från rörelseorganen.
Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på
grundnivå.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Beskriva grundläggande principer för läkemedels absorption, distribution,
eliminering, effekt samt biverkningar och verkningsmekanismer,
förstå skillnaderna mellan olika beredningsformer/administreringssätt vad gäller
läkemedels absorption, distribution, eliminering, användning och effekt samt
biverkningar,
förklara gällande lagstiftning för att ordinera, förskriva, iordningställa och
administrera läkemedel,
beskriva specifik farmakologi för smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel
vad gäller farmakokinetik, farmakodynamik och användning samt biverkningar,

LINKÖPINGS UNIVERSITET
MED C NSKA FAKUL E EN

LÄKEMEDEL OCH FYS O ERAP
BESLU AD

2(5)

HMV 2020-5.83



interaktioner och kontraindikationer,
beskriva specifik farmakologi för läkemedel som interagera med förmågan till
muskuloskeletal funktion vad gäller farmakokinetik, farmakodynamik och
användning samt biverkningar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Hantera och förbereda sterila läkemedelsberedningar i enlighet med kliniska rutiner
och föreskrifter,
bedöma individuella variationer och interaktioner med andra läkemedel.
tillämpa ett kliniskt resonemang när läkemedel med olika tekniker ska administreras
för att patientsäkert kunna bedöma och behandla olika muskuloskeletala besvär,
tillämpa ett kliniskt resonemang kring läkemedel vid psykisk ohälsa, hjärt- och
kärlsjukdomar samt neurologiska sjukdomar som interagerar med patients förmåga
till fysisk aktivitet,
tolka läkemedelsordination samt på delegation patientsäkert kunna utföra
ordinationen vad gäller intramuskulär- och intraartikulär injektion,
utföra läkemedelsdokumentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Värdera och jämföra effekter med olika läkemedelsbehandlingar relevanta inom
fysioterapi,
värdera det professionella bemötande av patienter som är aktuella för
läkemedelsbehandling.

Kursinnehåll
I kursen ingår att grundläggande allmän farmakologi och specifik farmakokinetik (hur
läkemedel omsätts i kroppen) samt farmakodynamik (läkemedlets effekter). Vidare
studeras läkemedel som kan ges för att bedöma och behandla smärta och inflammation i
samband med sjukdomar kopplade till rörelseorganen. I kursen ingår även moment för att
tillgodogöra sig kunskap om hur läkemedel vid psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdomar
samt neurologiska sjukdomar kan interagerar med patients förmåga till fysisk aktivitet.
Beräkning av läkemedelsdoser samt spädning av injektionsvätskor ingår i de praktiska
momenten tillsammans med tillämpad anatomi och kliniskt resonemang samt handlag vid
injektionsteknik ingår i kursen.

I övrigt omfattar kursen läkemedelsdokumentation, lagstiftning och betonar
patientsäkerhet samt arbetsmiljö i kursmomenten. 

Undervisnings- och arbetsformer
Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet
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grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt
och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar
studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog
med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i
grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till
medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i
detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och
praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Läraktiviteter som föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, praktiska moment,
färdighetsträning samt teoretiska studieuppgifter ingår i kursen.

Examination
Kursen examineras genom muntligt seminarium, skriftlig- samt praktisk tentamen. De
obligatoriska momenten på kursen är seminarier samt gruppdiskussioner.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället,
härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter
begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl
talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala
Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur
Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid
institutionen för Medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av
kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till
studenterna och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om
det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet,
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religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt
examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två
terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution
Institutionen för hälsa, medicin och vård
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Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå 

Tabellen avser följande utbildning: 8FA245/Läkemedel och fysioterapi. Samtliga lärare på kursen är listade.

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.
Namn Anställning* Akademisk grad Institution Kompetensområde med relevans för utbildningen Eventuell professionskompetens Omfattning (del av heltid)**

LiU Bitr prof BKV Läkemedelsforskare, farmakologi Biomedicin
RÖ MSc Tolkning av läkemedelsordinaton, läkemedelsberäkning Leg apotekare

RÖ/LiU Professor BKV
Examinator, Praktisk undervisning av läkemedel beredning och 
injektonsteknik Leg läkare, ortoped

LiU Bitr prof HMV Kursansvarig, Tentator för praktisk examination av injektionsteknik, tentatLeg fysioterapeut, fysiolog
LiU Universitetslektor, PhD HMV Kursansvarig, tentator examinationsseminarium Leg fysioterapeut
RÖ Specialistläk Praktisk undervisning av läkemedel beredning och injektionsteknik Distriktsläkare
Karlstad universitet Docent Adjungerad Föreläsare inom läkemedelsförordning Leg receptarie
LiU Bitr prof BKV Examinator

** Fakulteten avgör om kolumnen ska redovisas.

* Professor, adjungerad professor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, universitetslektor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, gästlektor, biträdande universitetslektor, 
postdoktor, universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt, gästadjunkt, timlärare. 
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