
 
 
Kompletterande anvisningar för 10p uppsats på C- och D-nivå. 
 
Dessa anvisningar är kompletteringar till eller revidering av de för hela HU 
gemensamma ”Anvisningar för 10p uppsats på C- och D-nivå”. Där det står olika i 
anvisningar är det denna som gäller. 
 
Tidsplan för 10 poängs uppsatserna termin 4-6 
Termin 4 
- Introduktionsföreläsning 

 
- Idé PM presenteras cirka vecka 12 resp 42. Idé PM inlämnas i Blackboard senast 1 

vecka innan seminariet. Se instruktioner om Idé och PM seminarium i Blackboard 
under C-uppsatser. Handledare till respektive idé fastställs efter seminariet. 

 
Termin 5 
- Litteratur, metod och ev. resultat redovisas i seminarium.  

Skriftlig sammanställning inlämnas senast vecka 7 resp vecka 38. Se instruktioner 
om Litteratur- och Metodseminarium i Blackboard under C-uppsatser. Författarna 
presenterar sin litteraturgenomgång, metod och ev. resultat och formulerar frågor 
som de vill diskutera. En annan studerandegrupp sätter sig in lite extra i arbetet och 
ställer frågor till författarna. 

 
Termin 6 
INFÖR DET SLUTGILTIGA PROJEKTSEMINARIET 
- Då uppsatsen är sammanställd och handledare/ev. resurshandledare har gett sitt 

medgivande att uppsatsen kan tas upp vid slutseminarium, dvs endast smärre 
justeringar bedöms återstå, lämnas seminarie-ex av uppsatsen in i Blackboard under 
C-uppsats senast v 16 resp v 47. Se information om Slutseminarium T6 i 
Blackboard under C-uppsats. Glöm inte att märka uppsatsen i sidhuvud eller sidfot 
med seminarieversion! OBS! engelsk titel och abstract ska bifogas. Studenten 
kopierar och lämnar själva ett exemplar till handledare och opponent. Övriga 
seminariedeltagarna hämtar själva ut seminarieversionen från Blackboard. Studenter 
utanför sjukgymnastutbildningens termin 3-6 som önskar deltaga på seminariet 
anmäler sig till Gun Ceder senast vecka 15 resp. 46 för att erhålla 
seminariematerialet. Slutseminarierna hålls v 18 resp v 49. Du förutsätts ha läst 
igenom uppsatserna så att du aktivt kan delta vid slutseminarierna. 

 
Oppositionen ska lämnas in/ha nått examinator skriftligt (1-2 A4 sidor) (med fördel 
via e-mail) senast 4 arbetsdagar före seminariet. Den skriftliga oppositionen ska 



innehålla de synpunkter som ni vill diskutera med författarna och förslag på ändringar 
(inte sammanfattningen av arbetet eller rättelser av språk och stavfel.) Syftet med den 
skriftliga oppositionen är i första hand att skydda studerande som blir sjuk och inte kan 
delta vid oppositionen och lämnas efter seminariet till författarna. 
- För att alla ska ha möjlighet att ställa frågor lämnas två skriftliga frågor och ev 

förslag på ändringar av samtliga som deltar vid seminariet. Frågorna lämnas till 
examinator före seminariet och vidarebefordras sedan till författarna efter seminariet 
som hjälp för dem vid revideringen. 

 
 
EFTER DET SLUTGILTIGA PROJEKTSEMINARIET 
- Det slutgiltigt korrigerade och av handledare (vid behov av examinator 

godkända) slutversionen av uppsatsen lämnas på papperskopia jämte engelskt 
abstract, titel och keywords (ex. se bilaga 1) till utbildningsadministratör Emma 
Winquist eller till henne aktuell vikarie. Om du vill hinna få ett LADOK-utdrag till 
avslutningsdagen (nödvändigt för att få börja arbeta som sjukgymnast) så måste 
Emma ha detta minst 1 vecka före avslutningsdagen! 

 
Omexamination 
Omexamination sker i V2 eller V3 respektive i V22 eller V23 efter diskussion med 
kursansvarig Anneli Peolsson. 

 
reviderad 25/8 2005 

Anneli Peolsson 



Praktiska rekommendationer 
 
I examinationsupplagan av arbetet infogas i överkanten på uppsatsen även titelsidan 
(sidhuvud) texten att det är ett seminarieexemplar som ska kastas innan man lämnar 
lektionssalen vid examinationstillfället, dvs det får inte spridas. Denna text tas bort i 
slutversionen.  
OBS att seminarieversionen ska vara skriven med 1,5 radavstånd (för att man ska kunna göra 
noteringar). Slutversionen ska vara i enkelt radavstånd. 
 
Sidnumrering infogas (sidfot) mitt på sidan i nederkant. Använd 3 cm höger och vänster 
marginal så att arbetet kan kopieras dubbelsidigt till slutseminarierna. 
 
Referenssystem ska vara enhetligt, se särskilld instruktion i C-upssatspärmen. 
 
Försättsblad för exempel se bilaga 3. (Till slutversionerna skriver Emma ut försättsblad) 
 
Titel, sammanfattning/abstract (200 ord; bakgrund, syfte, metod, resultat och konklusion 
ska kunna identifieras) och sökord/keywords (om möjligt indexerade, ej tvingande. Skrives i 
betdyelse- eller bokstavsordning) ska skrivas både på svenska och engelska och lämnas in 
samtidigt med uppsatsen inför slutseminariet. Den engelska titeln ska skrivas i enlighet med 
engelska stavningsregler dvs bärande ord skrivs med stor bokstav (se bilaga 1). 
 
Engelskt abstract 
200 ord (granskat av någon språkkunnig) Background, aims/objectives, method, resluts och conclusion skall 
kunna identifieras. 
Title (bärande ord med stor bokstav i enlighet med de engelska stavningsreglerna) 
Authors (samt var arbetet gjorts) – Physiotherapy Programme, Faculty of Health Sciences 
Tutor (inkl titel samt institution: avdelning) ex på engelska nam på inst och avd se nedan. 
 Dept. of  Health and Society, Div of Physiotherapy 
 Dept. of Neuroscience and Locomotion: Oto-Rino-Laryngology and Head & Neck Surgery 
 Dept. of Medicine and Care: Primary Care 
 Dept. of Health and Environment: Obstetrics and Gynecology 
Abstract 
Keywords  



Bilaga 1  

Exempel på engelskt abstract:  

An Evaluation of Aerobic Capacity , Pain and Function in Patients Who 
Recently Diagnosed with Rheumatoid Arthritis  
Authors:  Hultgren E, Suchomel A, Physiotherapy Programme, Faculty of Health Sciences, Linköpings
 Universitet.  
Tutor:  Johansson K, RPT, PhD-student, Dept. of Medicine and Care, Faculty ofHealth Sciences, 

Linköpings Universitet.  

Physical inactivity due to pain means a risk for patients with rheumatoid arthritis (RA) even in the early course 
of the disease. Over time this can result in an impairment of aerobic capacity. The aim of the study was to 
increase the knowledge about aerobic capacity among patients recently diagnosed with RA and to see if there 
were any correlations between aerobic capacity, pain and function.  

Thirty-seven patients (26 w omen and eleven men) from the clinic of Rheumatology at the University Hospital in 
Linköping were included in the study. Measurements were accomplished at one occasion during the period 
between January and August 1999. The following instruments and variables were used: Minor's submaximaI 
treadmill test, visual analogue scale (V AS) for pain assessment, timed-stands test (TST), Health .-\gsessment 
Questionnaire (HAQ), sex, age, disease duration, presence of rheumatoid factor (RF) and medication.  

Ninety-five percent of all patients were found in the three lowest groups conceming aerobic capacity, totally 
seven groups. Those who had the lowest values of aerobic capacity were significantly younger. W omen had 
lower aerobic capacity than men (p<O.Ol) and those with positive RF had lower aerobic capacity compared to 
those with negative RF (p<O.O5). A significant correlation was found between V AS and HAQ (r=O.68 
p<O.Ol). Patients who estimated lower pain had better function according to HAQ.  

The patients ' low aerobic capacity may increase the risk for diseases cansed by physical inactivity .Future 
recommendations need to emphasise the importance of increased physical activity .  

Key words:  treadmill test, visual analogue scale, timed-stands test, Health Assessment Questionnaire, joint 
disease  

  
 


