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Sjukgymnastik C:2 Examensarbete 15 högskolepoäng
Physiotherapy C:2 Thesis

Grundnivå, S0001H
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2E U G VG Sjukgymnastik Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Kunskaper i sjukgymnastikens vetenskapliga grund och dess metoder, 
genomförandet av sjukgymnastiska åtgärder avseende undersökning och behandling med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och vetenskapliga aspekter motsvarande 60 Hp i ämnet sjukgymnastik. 
 
Detta motsvarar godkänt betyg i följande kurser; 
S0058H Sjukgymnastik, fysisk träning och kapacitet, 7.5hp 
S0025H Sjukgymnastik 1, yrkesroll och rörelse, 7.5hp 
S0062H Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik I, 7.5hp 
S0054H Sjukgymnastik Hälsopromotivt arbetssätt, 7.5hp 
S0064H Undersökning och behandling I, 15.0hp 
S0065H Sjukgymnastisk Undersökning och behandling II, 15.0hp 
S0032H Sjukgymnastik, människan i arbetslivet, 7.5hp 
S0063H Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik II, 7.5hp

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Lars Nyberg

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett 
tillämpat forskningsetiskt synsätt kunna:

1. Urskilja och motivera ett forskningsproblem i ämnet sjukgymnastik  
2. Planera och genomföra en datainsamling utifrån en forskningsetisk och metodologisk värdering  
3. Dokumentera, analysera och tolka insamlade data  
4. Framställa en strukturerad vetenskaplig rapport där de egna resultaten diskuteras i relation till metodologiska 
aspekter och annan forskning  
5. Försvara din egen rapport och kritiskt granska en annan rapport
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Kursinnehåll
I kursen kommer studenten att:  
- fördjupa och tillämpa teoretiska kunskaper i vetenskaplig metod och sjukgymnastik i form av ett självständigt 
examensarbete under handledning som presenteras i form av en uppsats  
- utforma en skriftlig projektplan inklusive forskningsetiska överväganden  
- aktivt deltaga i 3 seminarier om projektarbeten inom kursen  
- granska och opponera på annan kursdeltagares uppsats.

 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Genomförandet av examensarbetet sker med hjälp av handledare med minst magisterexamen i sjukgymnastik och i 
par med en annan student. En studiehandledning som distribueras före kursstart och som finns tillgänglig på 
webben, visar kursens innehåll, upplägg och genomförande. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier 
samt handledning. Studenten skapar sin kunskap genom aktivt deltagande i dessa undervisningsmoment, eget 
teoretiskt och praktiskt arbete, studier av kurslitteratur och självständigt sökt litteratur relaterad till forskningsfrågan, 
samt diskussioner med lärare och andra studenter där kunskaper delas med varandra och på så sätt bidrar till det 
gemensamma kunskapsbyggandet inom kursens ramar.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan 
uppsats (Prov 0001, 15 hp).

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen anligt LTU:s anvisningar

 

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0001H motsvarar kursen HFT012

Kursen S0001H motsvarar kursen HFT012.

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3
Carter, R Ed (2010) Rehabilitation Research Principles And Applications Elsevier Health Sciences , ISBN: 
9781437708400 
 
Vetenskapliga artiklar tillkommer 
http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html 
Mall för referenshantering Förkortad svensk översättning och tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola 
 
 
Rekommenderad 
Ejlertsson G. (2003) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur 
AB. Lund.  
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-
vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/).  
Friberg, F. (2006) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (litteraturuppsatser).  
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Trost, J. (2007) Enkätboken, Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Examensarbete 15 U G VG

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15
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