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Översikt – Termin 6 HT 2007 
Vecka: 35 Vecka:35-

36  
Vecka: 37-1  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 
19/11 10.00) 

Programutvärdering
Avslutning 

 
 
Sjukgymnastik (Hel II samt undervisningsavdelning) 4 p (6hp) 
Valbara kurser 10 p (15hp) 
Examensarbete 6 p (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 5p kurser eller en 10p 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 läraren/terminsansvarige 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. 
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EXAMINATION 
Examination av de valbara kurserna sker i anslutning till 
respektive delkurs, se respektive kursplan/studiehandledning. 
 
Examination av 10 p kandidatuppsats sker 30/11, 4-5/12. 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. 
 
 

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING 
 
Bedömning av studentens insatser skall ske fortlöpande under 
terminen såväl av student som lärare. 

BASGRUPP 
Underlag för bedömning av basgrupp 
 
Bedömning sker utifrån studentens förmåga att: 
• ta ansvar för sitt eget lärande 
• vara väl förberedd och aktiv i gruppens arbete 
• skapa goda förutsättningar för lärande i gruppen 
• arbeta efter en problembearbetningsmodell 
• kunna ge och ta återkoppling samt åtgärda eventuella brister 

SEMINARIER 
Underlag för bedömning av seminarier 
 
Seminariedeltagare och lärare bedömer: 
• ämnesinnehåll 
• förmåga till framställning 
• förmåga att initiera och bemöta frågeställningar 
• teoretisk förankring 

ÖVRIGT  
Bedömning av övriga obligatoriska moment 
 
Studenten bedöms utifrån att kriterierna för respektive moment är 
uppfyllda. 
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KLINISK UTBILDNING 
Underlag för utvärdering och bedömning av klinisk 
utbildning 
 
Studenten bedöms i samråd mellan handledare i klinisk utbildning 
och lärare. Underlag för utvärdering och bedömning är 
inlärningsplan och mål för terminen. 

INTEGRATION 
Under termin 6 sker studier integrerat med studenter från andra 
utbildningsprogram inom Hälsouniversitetet vid följande moment: 
 
• valbara kurser  
• undervisningsavdelning  
• seminarier examensarbete  
• integrationsmoment ”Sexologi” 

 
 

Syfte: 
att stärka och förtydliga de olika yrkesrollerna genom att lyfta 
fram det unika och det gemensamma samt att träna lagarbete 
 
att ytterligare utveckla förståelse för olika professioners 
kompetens och arbetsvillkor. 

 
 
Integrerad klinisk utbildning 

 
Undervisningsavdelning 
 
Detta utbildningsavsnitt är förlagt till ortopediska kliniken samt 
geriatriska kliniken KUA 82, Universitetssjukhuset och KUA 10, 
Vrinnevisjukhuset. 

 
 
Syfte: 
att studenten ska få träning i lagarbete kring vård-, omsorgs- och 
rehabiliteringsproblem 
 
att studenten skall utveckla förståelse för olika professioners 
kompetens. 

 
Professionella mål: 
att studenten skall träna sin egen yrkesroll och i samspel med 
andra få perspektiv på denna. 
 
Vård- och omsorgsverksamhetens mål: 
att tillgodose patientens behov av vård, omsorg och rehabilitering. 
 

GENOMFÖRANDE 
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Separat studiehandledning kommer tilldelas varje student. 
 

EXAMINATION 
Allmänt 

Examination sker i princip i slutet av varje termin. Omtentamen 
skall ske vid ordinarie examinationstillfälle. Tidpunkt för 
omtentamen skall anges i början av varje termin. 
 
Omtentamen och förnyad bedömning av kliniska studier skall ha 
samma omfattning som ordinarie examination respektive första 
bedömningstillfället. 
 
Examinator i sjukgymnastik är Inga-Lill Engkvist. Examinator i 
vetenskaplig metodik är Anneli Peolsson. 

Anmälan till tentamen 
Enligt beslut i fakultetsnämnden 94-05-25 gäller följande: 
 
Inför examination skall student inom föreskriven tid anmäla sig. 
Student som uteblir från examination/tentamen, till vilken student 
anmält sig, har förbrukat ett examinationstillfälle/ 
tentamenstillfälle om inte giltigt förfall föreligger. Som giltigt 
förfall räknas sjukdom/motsvarande, familjeskäl och dylikt. Intyg 
krävs. 
 
Anmälan till ordinarie examination samt omtentamen görs via 
www.student.liu.se, studentportalen, tentamensanmälan senast 10 
dagar före examination. ”Ordningsföreskrifter vid 
tentamensskrivningar”, vilka är gemensamma för hela Linköpings 
Universitet, och kriterier för bedömning av examination i 
Sjukgymnastik finns på anslagstavlan. 
 
Dessa regler beror på att resurser är förbrukade genom studentens 
anmälan till examination, vilken föranlett utbildnings-
/terminsledningen till de omfattande förberedelser som krävs för 
examination. 
 

BETYG 
Betyg skall grundas på en samlad bedömning av studentens 
kunskaper, färdigheter och attityder. 
 
Endast betygen Godkänd och Underkänd förekommer. (Ur 
respektive utbildnings utbildningsplan fastställd av Hälsouniversitetets 
utbildnings- och forskarnämnd 1993-04-14) 
 

Tröskelregler samt studentens rätt att genomgå termin och prov 
 
Grundutbildningsrådet har fastställt ”Anvisningar om tillämpning 
av fakultetsnämndens beslut 1993-04-14 om gemensamma 
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bestämmelser om antal examinationstillfällen för utbildningar 
inom HU”.  

ÄNDRING AV STUDIEADMINISTRATIVT REGELVERK AVSEENDE BEGRÄNSNING AV ANTALET 
PROV SAMT BYTE AV EXAMINATOR (HU) 

 
 
Enligt beslut i fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2006-
02-01 (kompletterande beslut taget 2006-03-08) ändras reglerna 
enligt följande: 
 
Begränsning av antalet prov 
 
Resurskrävande examinationsformer, t ex praktiska prov med 
patientmedverkan och kostsamma laborationer, är begränsade till 
fem gånger. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. 
 
Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett 
obegränsat antal gånger av de studenter som inte uppnått godkänt 
resultat. 
 
Utebliven avanmälan till examinationsmoment räknas inte som 
genomförd examination.Reglerna skall gälla retroaktivt fr o m 
2005-01-01. Reglerna gäller all utbildning inom HU, d v s vid 
examination på samtliga kurser (programkurser, fristående kurser, 
uppdragsutbildning etc.). 
 
Byte av examinator 
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för 
en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator 
utsedd, om inte särskilda skäl talar emot detta (enligt HF 6 kap. 
11b). 
 

TRÖSKELREGLER/ 
DISPENSANSÖKAN 

För tillträde till nästkommande termin krävs att terminen närmast 
före den pågående är godkänd. Ex. termin 1 skall vara godkänd 
för tillträde till termin 3, termin 2 skall vara godkänd för tillträde 
till termin 4 osv. 
 
För student som inte uppfyller tröskelregler enligt ovan sker 
planering av de fortsatta studierna i samråd med student, lärare 
och programstudierektor. Om särskilda skäl föreligger kan 
student ansöka om dispens från tröskelregel. 
 
Dispens beviljas inte med automatik. Varje ansökan behandlas 
separat. 
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ALLMÄN INFORMATION 
Programstudierektor för Sjukgymnastutbildningen är Elisabeth Skargren. 

 
Ansvarig för termin 6, 101 – 120 p, är universitetslektor Anneli Peolsson. 
Telefon: 013-22 78 41 
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 Elin Wistrand med samma besöks- och postadress 
som ovan. 
Telefon: 013-22 78 39 
E-post: Elin.Wistrand@ihs.liu.se 
 
Tekniker är Gun Ceder med samma postadress som ovan. Besöksadress: US 
ingång 44. Hos Gun kan material och lokaler bokas för självstudier.  
Telefon: 013-22 78 38  
E-post: Gun.Ceder@ihs.liu.se 
 
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 
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 utbildning. 
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Information inför slutseminarierna av C-
uppsatserna 
Vänligen se anvisningar för C- och D-uppsatser samt seminarie-/ 
examinationsscheman. Definitivt schema görs efter sista 
inlämningsdag. 
 
Slutseminarierna hålls vanligen V 16-17 respektive V 48-49. Se 
examinationsschema. För ht-07 sker examinationerna 30/11, 4/12 
samt 5/12. 
 
Sista dag för inlämning är i V15 samt V 47- se schema. För ht-
07 är sista inlämning Mån 19/11 Kl 12.00. Arbetet skickas in via 
Blackboard, blackboard.liu.se, under kursen C-uppsats. Inför 
slutseminariet i T6 skall uppsatsen även mailas till 
annpe35.liu@analys.urkund.se där ev plagieringar av text 
undersöks. Gun Ceder kopierar till respektive examinator. 
Studenten kopierar själv till handledare och opponent. Materialet 
till opponenten kan naturligtvis mailas eller av opponenterna 
själva hämtas i Blackboard om ni så kommer överens om. Övriga 
seminariedeltagare hämtar slutseminarieversionen i Blackboard. 
 
Skriftlig sammanställning av opposition skall ha nått examinator 
senast 4 arbetsdagar innan seminariet. 
 
Varje seminariedeltagare förväntas vara aktiv under seminariet 
och skall innan seminariet påbörjas lämna in minst två skriftliga 
frågor till examinator. 
 
En och en halvtimme är avsatt för respektive seminarium 
inklusive samtal mellan examinator och respondenter. 
 
Seminariet inleds med att författarna/ respondenterna har 
möjlighet att korrigera (errata) ev fel i texten som är av betydelse 
för arbetets förståelse. 
Opponenterna gör därefter en kort sammanfattning (maximalt 10 
minuter) av arbetets innehåll.  
Respondenterna får därefter möjlighet att förtydliga/ kommentera 
alt meddela att arbetet har uppfattats korrekt. 
Därefter påbörjas själva opponeringen, där opponenterna 
kommenterar och har synpunkter eller frågor om arbetets innehåll 
och struktur och respondenterna svarar för sina val. Opponeringen 
skall ses som en akademisk diskussion mellan opponenterna och 
respondenterna. Upptäckta stavfel och smärre kommentarer 
lämnas med fördel endast skriftligt till respondenterna. En trevlig 
stämning förväntas. 
När opponeringen är avslutad har auditoriet möjlighet att ställa 
frågor. 
Därefter har examinatorn möjlighet att ställa frågor och ge 
kommentarer. 
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Efter avslutat seminarium träffas opponenterna, respondenterna 
samt examinator och ev handledare för att sammanfatta vad som 
behöver korrigeras i den slutgiltiga versionen. Examinator har 
beslutanderätt. Examinator kan delegera till handledaren att 
slutgiltigt godkänna arbetet efter utförda korrigeringar. 
 
Språkgranskning av engelskt abstrakt. Det engelska abstraktet 
och den svenska sammanfattningen mailas till kursadministratör 
Elin Wistrand, E-mail: Elin.Wistrand@ihs.liu.se för 
vidarebefordran till språkgranskare senast 
Fredag V18 respektive V50. Det engelska abstraktet skall vara på 
Brittisk engelska och i dubbelt radavstånd. Bärande ord i titeln 
skall vara skrivna med versaler. Maximalt 250 ord. Efter det att 
språkgranskningen är klar lämnas abstrakten i T6 postfack på 
sjukgymnastutbildningen alt mailas/ skickas i enlighet med 
önskemål inlämnat till Elin Wistrand. 
 
 
Efter godkännande lämnas slutversionen (papperskopior, 
ohäftade) in till utbildningsadministratör Elin Wistrand. Samtidigt 
med detta lämnas även intyg om deltagande i minst fem 
slutseminarier in (5 st utöver opponent- och respondentskap). 
. 
Slutversionen skall lämnas in inom 4 veckor efter examinationen. 
 
Omexamination sker V2 eller V3 samt i V22 eller V23 efter 
diskussion med kursansvarig. 
 
 
Önskar er Lycka till! 
 
Anneli Peolsson 
Universitetslektor, Kursansvarig för C-uppsatserna 
Anneli.Peolsson@ihs.liu.se 
 

 


