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Översikt – Termin 6 HT 2008 
Vecka: 35 Vecka:35-

36  
Vecka:37-2  Vecka: 48-49 Vecka: 2 

Tema:     
Kursstart  Integrations-

moment / 
HEL II 
 

Uppsatsarbete 
Valbara kurser 
Klinisk 
utbildning 

Examination av 
10 p-uppsatser.  
 
(Inlämning av 
uppsats senast 
17/11 10.00) 

Programutvärdering
Avslutning 

 
 
Sjukgymnastik (Hel II samt undervisningsavdelning) 6hp 
Valbara kurser 15hp 
Examensarbete 9 hp 

 
Sjukgymnastik läses och examineras integrerat och löper över 
både termin 5 och 6 (4p i T6). Här ingår teori, klinisk utbildning 
samt integrationsmoment med övriga utbildningar inom HU. Se 
kursplan och studiehandledning för respektive moment. 
 
Valbara kurser (grundnivå eller avancerad nivå) kan kombineras 
på olika sätt, t ex två 7,5 hp kurser eller en 15 hp kurs. Kurser kan 
även läsas vid andra universitet/högskolor. Studenten söker själv 
via Studentportalen inför vårterminen senast den 15 oktober och 
inför höstterminen senast den 15 april. Kontrollera i förväg med 
studierektor att kursen får tillgodoräknas i utbildningen. Se 
kursplan och studiehandledning för respektive kurs. 
 
Examensarbetet löper över både termin 5 och 6, se kursplan, 
anvisningar och särskilda instruktioner. 

 
FRÅNVARO 

Den student som är frånvarande vid obligatoriska moment har 
ansvar för att ta kontakt med kursansvarig för diskussion 
angående kompletterande studier. 

KLINISK UTBILDNING 
Klinisk utbildning sker på Undervisningsavdelningen, Ort. klin. 
avd 30 samt på geriatrisk klinik KUA 82, Universitetssjukhuset 
och på KUA 10, Vrinnevisjukhuset. Detta är ett 
integrationsmoment där sjukgymnaststudenter tillsammans med 
studenter från andra utbildningar inom HU deltar under en 
tvåveckorsperiod och under handledningansvarar för det löpande 
avdelningsarbetet såväl som yrkesspecifika 
rehabiliteringsinsatser. 



______________________________ Hälsouniversitetet ______________________________ 
Sjukgymnastutbildningen, 150 – 180 hp. HT 2008 

 

3 

SE RESPEKTIVE KURSPLAN/ STUDIEHANDLEDNING ALT ANVISNINGAR  SAMT SCHEMA FÖR 
RESPEKTIVE KURS, KONTAKTA RESPEKTIVE KURSANSVARIG FÖR MER INFORMATION. 

EXAMINATION 
Examination av de valbara kurserna sker i anslutning till 
respektive delkurs, se respektive kursplan/studiehandledning. 
 
Examination av 15 hp kandidatuppsats sker 28/11, 2/12 samt 
3/12. Varje student ska, förutom eget respondent- och 
opponentseminarium, aktivt deltaga i ytterligare fem 
slutseminarier. Om det är praktiskt och schematekniskt möjligt 
kan två av dessa ske på annat utbildningsprogram inom 
Hälsouniversitetet  
 
Examensarbetet rapporteras godkänt då slutversionen av 
uppsatsen är färdigställd och efter deltagande i sju slutseminarier 
varav ett som respondent och ett som opponent. 
 
 

ALLMÄN INFORMATION 
Programstudierektor för Sjukgymnastutbildningen är Elisabeth Skargren. 

 
Ansvarig för termin 6, 101 – 120 p, är universitetslektor Anneli Peolsson. 
Telefon: 013-22 1798 
E-post: Anneli.Peolsson@ihs.liu.se  
 
Besöksadress:  Hälsans Hus 
 Ingång 15, Plan 12 
  
Postadress: Hälsouniversitetet 

  Sjukgymnastutbildningen 
 581 83 Linköping 
 
Meddelande kan lämnas i postfack på besöksadressen eller sändas till 
postadressen. 
 
Utbildningsadministratör är Lina Zöger med samma besöks- och postadress 
som ovan. 
Telefon: 013-22 227843 
E-post: Lina.Zoger@liu.se 
 
På Clinicum ingång 53, (www.hu.liu.se/pedagogisktcentrum/clinicum) kan 
lokaler bokas och material lånas för självstudier.  

 
Ansökan om studieuppehåll, byte av utbildningsort eller utbildningsprogram 
inlämnas till studentenheten, studievägledare Gunilla Borg Andersson, tel. 013-
227725 senast den 1 maj inför höstterminen och senast den 1 november inför 
vårterminen. 
Besöksadress till Studentenheten är: 
Sandbäcksgatan 7, 1 trp. (HU-kansliet) 
Telefon till studentexpeditionen: 013-22 77 66 
 
Hälsouniversitetet har ett internationellt samarbete med ett flertal universitet bl 
a genom Network of Community Oriented Educational Institutions for Health 
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Sciences, SOKRATES, NordPlus och WHO. Möjlighet finns att från och med 
termin 4 göra delar av utbildningen utomlands. Detta gäller såväl teoretiska 
avsnitt som klinisk utbildnig.  


