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Lärandemål 
 
Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna värdera och avgöra användningen av olika design och 
resultat av kliniska interventionsstudier baserat på en teoretisk hypotes med tillämpning inom 
fysioterapi. Mera specifikt förväntas doktoranden kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

- visa fördjupat kunnande och systematisk förståelse för vetenskapliga egenskaper av 
mätinstrument för utvärdering av interventioner tillämpade inom fysioterapi   
 

Färdighet och förmåga 
- motivera selektionskriteria för studiepopulationer inom kliniska interventionsstudier 

relaterade till funktionsnedsättning, diagnos och klassifikation.  
- med relevant definierad terminologi kunna kommunicera, motivera och försvara forskning 

med tillämpning inom fysioterapi 
- relatera egen forskning till det fysioterapeutiska vetenskapsområdet  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- Värdera och ta ställning till val av studiepopulationer, interventioner och utvärderingsmått 
och relatera detta till teoretisk och klinisk tillämpning av forskningsresultat 
 

 
Innehåll 

- Vetenskapliga, teoretiska och historiska grunder för fysioterapeutisk forskning 
- Terminologi tillämpad inom fysioterapeutisk forskning 
- Metodologiska aspekter för användning av teorier för funktionsnedsättning, diagnostik och 

klassifikation, intervention, behandlingsprogram och tekniker samt utfallsmått med 
tillämpning inom fysioterapi  

- Metodologi för klassifikation av patienter inom interventionsstudier 
- Utfallsmått för interventioner med tillämpning inom fysioterapi  
- Validitet och reliabilitet för utvärderingsmått (clinimetrics)   
- ”Good clinical practice” med tillämpning inom fysioterapeutisk forskning  

 
Pedagogiska metoder  
Den pedagogiska metod och filosofi som används är problembaserat lärande (PBL). PBL innebär att 
studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon 
behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. 
Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att 
kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen. Kursen ges 
på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. 
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Internetbaserad kurs med några fysiska möten. Undervisningsformer i kursen är föreläsningar, 
litteraturstudier, gruppdiskussioner, och seminarier.  
 

Examination 
 

• Kursen examineras genom skriftligt fördjupningsarbete med relevans till egen forskning 
samt aktiv närvaro vid obligatoriska moment.  Obligatoriska moment i kursen är seminarium och 
gruppdiskussioner. 
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. 
En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.  
 
Antagning 
Grundläggande behörighet 
Antagen till utbildning på forskarnivå. 
 
Doktorander antas enligt följande prioritetsordning: 

1. Doktorander registrerade vid Hälsouniversitetet eller doktorander starkt förknippad med 
Hälsouniversitetet som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet 

2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet 
3. Doktorander registrerade vid andra universitet 

 
Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående 
grupper än antalet tillgängliga platser. 
 
Särskild behörighet 
Legitimerad Sjukgymnast/ Fysioterapeut eller motsvarande 
 
Betyg 
Godkänd eller Underkänd. 
 
Kursvärdering 
Kursvärdering ska pröva om kursmålen uppnåtts. 
 
Intyg 
På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig. 
 
Kurslitteratur 
Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.  

 
Övrigt 
Om kursen dras tillbaka eller är föremål för stora förändringar enligt denna kursplan erbjuds normalt 
minst tre examinationstillfällen inom ett år, ett av dem i nära samband med det första tillfället.  
Kursen ges i normala fall på engelska.  
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