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Abstrakt 

Bakgrund: Det svenska sjukgymnastprogrammets utformning har ändrats under åren. 

Programmet är numera en treårig kandidatutbildning. En förlängning av utbildningen är 

en aktuell diskussion i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. I Norge är 

utbildningen tre år plus ett års klinisk praktik. Det har visat sig att klinisk praktik gör att 

sjukgymnaststudenterna kan värdera olika situationer på ett mer professionellt sätt. Syfte: 

Syftet med studien var att ta reda på hur stort intresset är hos sjukgymnaststudenter på 

termin fem och sex i Sverige för en utökad klinisk praktik med en termin längre 

utbildning. Metod: En datorenkät skickades ut till 476 studenter på sju universitet i 

Sverige. Huvudfrågan var om intresset för en termin längre utbildning med klinisk 

praktik fanns. Resultat: Intresset var stort, 85 %, bland svenska sjukgymnaststudenter för 

en termin längre utbildning med klinisk praktik. Inga signifikanta skillnader fanns mellan 

de olika utbildningsorterna eller terminerna. Konklusion: Slutsatsen var att ett stort 

intresse finns för en termin längre utbildning med klinisk praktik, men att ytterligare 

studier krävs där studenterna i öppna frågor kan utveckla sitt intresse. 

  

Nyckelord: Datorenkät, verksamhetsförlagd utbildning, universitet. 
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Sjukgymnastutbildningen startade under 1800-talet och reformerades vid ett flertal 

tillfällen under 1900-talet. Under 1970-talets början fick de dåvarande tre lärosätena i 

Sverige en gemensam läroplan. Utbildningen var under denna tid tvåårig (Socialstyrelsen, 

1999). Den förenades till ett universitetsprogram år 1977 men då med en egen parallell 

organisation. Under denna tid togs även inträdeskravet bort på tre månaders vårdpraktik 

och utbildningen förlängdes till två och ett halvt år. Genom 1993 års högskolereform blev 

utbildningen treårig, men däremot ökade inte de praktiska delarna (Öhman, Hägg & 

Dahlgren, 2005). För att ett sjukgymnastprogram skall vara godkänt måste utbildningen 

uppfylla vissa kriterier som styrs av ett högre nationellt organ för högre utbildning. 

Numera finns programmet på åtta av Sveriges 16 universitet och högskolor (Häger-Ross 

& Sundelin, 2007).    

   Sjukgymnastprogrammet i Sverige är idag en kandidatutbildning dvs. 180 

högskolepoäng (hp). På vissa orter går det att läsa till en magisterexamen med 60 extra hp 

eller en masterutbildning på 120 extra hp. För att bli filosofie doktor krävs ytterligare fyra 

extra år vilket motsvarar 240 extra hp. Varje år har sjukgymnastprogrammen ett 

nationellt möte där man diskuterar läroplanen (Häger-Ross & Sundelin, 2007). Enligt 

Anna Hertting, ordförande för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), är en 

femårig sjukgymnastisk grundutbildning nödvändig för att klara av de krav som ställs 

inom hälso- och sjukvården (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 2010). Enligt 

Birgit Rösblad (personlig kommunikation, 10 oktober 2010), forskningsutvecklingschef 

på LSR, är en diskussion angående en förlängning av sjukgymnastprogrammet i Sverige 

och därmed den kliniska praktiken ett aktuellt ämne. Enligt Rösblad kommer ett exempel 

på en längre sjukgymnastutbildning att läggas fram genom ett formellt förslag till svenska 

förbundsstyrelsen, under hösten 2010. Frågan kommer därmed att hamna på politisk nivå. 

Ökad klinisk praktik diskuteras även på andra utbildningar i Sverige. Bland annat på 

tandläkarutbildningen då mer praktik krävs för att studenterna ska få möjlighet till mer 

självständigt arbete (Sveriges tandläkarförbund 2009). En debatt om att införa betald 

klinisk praktik på sjuksköterskeprogrammet, liknande läkarnas allmäntjänstgöring, pågår 

även i dagsläget (Österberg, 2010). 

   Allmäntjänstgöring på läkarutbildningen innebär klinisk praktik för läkarstudenter efter 

teoretisk utbildning. Det positiva med allmäntjänstgöring är att introduktionen in i 
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arbetslivet blir generösare. Ur ett negativt perspektiv innebär det att utbildningen blir mer 

tidskrävande (Stensmyren, 2008). Tjänsten avslutas med ett kunskapsprov som 

högskolemyndigheten ansvarar för (Sveriges läkarförbund, 2010). Allmäntjänstgöring för 

läkarstudenter pågår i 21 månader. Tolv månader delas upp mellan gruppen 

invärtesmedicin, inklusive barn- och ungdomsmedicin, och gruppen opererande 

specialiteter. Dessutom ingår tre månader inom psykiatri eller barn- och 

ungdomspsykiatri och sex månader inom allmänmedicin (Socialstyrelsen, 2010). Någon 

liknande allmäntjänstgöring finns inte på sjukgymnastprogrammet i Sverige. I en studie 

såg man att den professionella identiteten utvecklades då argument- och debatthantering 

uppstod vid oväntade situationer under läkarstudenternas praktik. Detta är händelser och 

spontana situationer som inte kan återskapas i akademisk miljö (Lingard, Garwood, 

Schryer & Spafford, 2003).  

   På flera håll i världen, t.ex. Kanada, har sjukgymnastutbildningen ändrats från att vara 

på kandidatnivå, tre år, till att vara på mastersnivå, fem år, och innehåller då ytterligare 

klinisk praktik. Samtliga sjukgymnastprogram i Kanada har numera infört denna 

studieordning. Ändringen genomfördes då det ansågs att mer kunskap och praktik 

krävdes för att klara av yrket (Dalhousie University, 2009; Redenbach & Bainbridge, 

2007). En studie där 60 sjukgymnaststudenter i Kanada svarade på ett frågeformulär i 

början och i slutet av sin treåriga utbildning, visade att många kände sig osäkra på sin 

yrkesroll vid slutet av utbildningsperioden (Ohman, Solomon, & Finch, 2002). I en 

svensk studie ansåg handledare att sjukgymnaststudenter under praktiken saknade 

färdigheter i kommunikation, manuella tekniker och att de hade svårt att se hela individen 

vid möte med patienter (Öhman et al., 2005). 

   Enligt Richardson (1999) är människans tankar och agerande i en konstant 

utvecklingsprocess. Detta beror bland annat på individens behov av att få positiv 

bekräftelse av sitt handlande. Inlärningsprocessen är till stor del situationsanpassad och 

sker ofta omedvetet ur det verkliga livet. Ett exempel är en studie som visade att 

studenter med klinisk erfarenhet från psykiatrisk vård skattade signifikant högre intresse 

av att arbeta inom detta område än övriga studenter (Probst & Peuskens, 

2010). Sjukgymnaststudenter med erfarenhet av klinisk praktik beskriver patienterna som 

”lärare” i en norsk studie. Genom att studenterna får arbeta och interagera med 
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patienterna utvecklas kommunikationsförmågan, de praktiska kunskaperna och det 

kliniska resonemanget (Skoien et al., 2008).  

   Klinisk praktik är en grund i sjukgymnastutbildningen där studenter får erfarenhet 

genom att sätta sina teoretiska kunskaper i praktiken (Skoien, et al., 2008). På 

sjukgymnastutbildningen i Sverige finns idag endast klinisk praktik som är inbakad i 

programmet. Denna praktik består av 17-20 % av utbildningen (Häger-Ross & Sundelin, 

2007). För att minska klyftan mellan universiteten och sjukvården anser Öhman et al. 

(2005) att bättre praktiska färdigheter krävs. Ett förslag är att inrätta ett praktiskt 

”träningsår” inom hälso- och sjukvården efter examen (Öhman et al., 2005). Områden där 

sjukgymnasten idag arbetar är: ergonomi, vårdcentral (familjemedicin), pediatrik, hjärta- 

och cirkulation, intensivvård, lungmedicin, neurologi, onkologi, ortopedi, obstetrik och 

gynekologi, urologi, ortopedisk manuell terapi/medicin (OMT/OMM), smärtbehandling, 

psykiatri och psykosomatik, reumatologi, idrottsmedicin och veterinärmedicin (Häger-

Ross & Sundelin, 2007). Arbetsmarknaden i Sverige har förändrats i en negativ riktning 

under 2000-talet på grund av nedskärningar och ekonomiska problem i 

sjukvårdsverksamheten (Höglund & Nilsson-Lindström, 2005). Däremot bedöms den 

vara stabil enligt en prognos som Arbetsförmedlingen har gjort, som visar att 

sjukgymnaster har ”medelgoda möjligheter till arbete” och därmed en balans mellan 

utbud och efterfrågan (Arbetsförmedlingen, 2010).  

   Jones, McIntyre och Naylor (2010) studie visade att studenter vid ett universitet i 

London uppfattade de viktigaste egenskaperna arbetsgivare sökte var god 

kommunikationsförmåga samt erfarenhet av att arbeta i team. Utfallet av hur 

sjukgymnaststudenter skattar sig själva i sin roll, vid slutet av sjukgymnastutbildningen i 

Sverige har visat att det finns en stor variation i den professionella identiteten bland 

nyexaminerade. Förväntade krav på den praktiska kunskapen känns ibland vara för höga 

bland dagens nyexaminserade sjukgymnaster. Förutom kliniska färdigheter förväntas den 

nyexaminerade kunna ta många egna initiativ och att arbeta som en del i ett team 

(Lindquist, Engardt, Garnham, Poland, & Richardson, 2006). Utbildningen i Norge är tre 

år plus ett års klinisk praktik. Utöver c:a 30 veckors praktik som ingår under de tre 

utbildningsåren är ett års klinisk praktik under handledning obligatoriskt för att 

legitimationen ska bli giltig. Praktiken är upplagd med sex månader inom öppenvården 
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och sex månader inom slutenvården (Skoien, Våggstol & Raaheim, 2008). Klinisk 

erfarenhet påvisar att sjukgymnasten kan värdera olika situationer på ett mer 

professionellt sätt (Bo & Herbert, 2009). Den största orsaken till att sjukgymnaststudenter 

i världen väljer att specialisera sig inom yrket är för att få mer praktisk erfarenhet (Cahlin 

et al., 2008). Just med tanke på detta, vore det av värde att få veta om de svenska 

sjukgymnasteleverna, som närmar sig slutet av utbildningen, terminerna fem och sex, 

skulle vara intresserade av att den svenska grundutbildningen förlängs med en termins 

praktik.  Intressant vore också att få reda på om det finns skilda åsikter i denna fråga 

mellan elever vid olika studieorter och mellan elever som studerar på näst sista respektive 

sista terminen. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att bland sjukgymnaststudenter som går termin fem eller sex i 

Sverige ta reda på hur stort intresset är för en termin längre utbildning med klinisk 

praktik.  

 

Frågeställningar 

 Finns det ett intresse bland sjukgymnaststudenter i Sverige för en termin längre 

utbildning med klinisk praktik?  

 Skiljer sig intresset mellan utbildningsorterna? 

 Skiljer sig intresset mellan de olika terminerna? 

 Skiljer sig intresset mellan de som har mer praktisk vårderfarenhet och de med 

mindre vårderfarenhet? 

 Skiljer sig intresset bland dem som i sin grundutbildning har mer klinisk praktik 

med dem som har mindre? 

 Skiljer sig intresset uppdelat på de olika terminerna och utbildningsorterna?  
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Material & Metod  

En kvantitativ metod har använts genom en elektronisk enkätundersökning.  

 

Undersökningspersoner 

Inklusionskriterier för målgruppen var att: 

 Studera på sjukgymnastprogrammet i Sverige. 

 Studera på termin fem eller sex, för att säkerställa att de som svarar på enkäten 

har erfarenhet utav klinisik praktik. Både termin fem och sex inkluderades utifrån 

frågeställningarna och för att inkludera fler undersökningingspersoner och 

därmed fler enkätsvar. 

 Studera på något av följande universitet/högskolor: Göteborgs universitet (GU), 

Karolinska Institutet (KI), Linköpings universitet (LiU), Luleå tekniska 

universitet (LTU), Lunds universitet (LU), Mälardalens högskola (MdH), Umeå 

universitet (UmU) och Uppsala universitet (UU). 

Mälardalens högskolas studenter hade inte möjlighet att medverka i undersökningen på 

grund av högskolans säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn innebar att studerande vid 

Mälardalens högskola endast kunde ta emot intern e-post, varför 39 e-postadresser utgick. 

   Studenter från Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, 

Luleå tekniska universitet, Lund universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet 

svarade på enkäten (tabell 1). Genomsnittligt andel svar från samtliga universitet blev   

60 % och svaren från de olika universiteten var mellan 52- och 71% (tabell 1). 

 

 

 



10 

 

Tabell 1            Svarsfrekvens från respektive universitet. 

 

Totalt utskick Universitet Antal svar Relativ frekvens (%) 

48 UU 34 71 

73 LTU 47 64 

68 LiU 41 60 

53 UmU 32 60 

58 GU 34 59 

75 LU 43 57 

101 KI 53 52 

n=476  n=284  

 

Mätinstrument 

Fem frågor till en enkätundersökning utformades med hjälp från Enkätboken skriven av 

Trost (2008) och Enkäten i Praktiken skriven av Ejlertsson (2005). Den sista frågan 

svarade på syftet av studien. Samtliga frågor var stängda och direkta (bilaga 1).  

   Sista frågan hade en hypotetisk utformning av vad den utvidgade kliniska praktiken 

skulle tänkas innehålla (bilaga 1). Inspiration till denna var utifrån 

sjukgymnastprogrammets utbildningsplan i Norge och Danmark samt områden där 

svenska sjukgymnaster idag arbetar (Cahalin, Matsou, Collins, Matsuya & Caro, 2008; 

Häger-Ross & Sundelin, 2007; Skoien et al., 2008).    

   För att möjliggöra en datorenkät och skicka denna genom e-post till målgruppen 

utformades enkäten i datorprogrammet EvaSys (bilaga 1). Med hjälp av Luleå tekniska 

universitets IT-pedagoger öppnades ett individuellt användarkonto till detta program. 

 

Tillvägagångssätt 

 Beställning av e-postadresser: Sjukgymnaststudenters e-postadresser beställdes 

från Göteborgs universitet-, Karolinska Institutet-, Linköpings universitet-, Luleå 

tekniska universitet-, Lunds universitet-, Mälardalens högskola-, Umeå 

universitet- och Uppsala universitet Ladok-grupp (universitetens IT-grupper). I 

beställningen uppgavs att skicka sjukgymnaststudenters e-postadresser på termin 

fem och sex, som läst minst 120 hp. Totalt skickades 515 e-postadresser från 
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samtliga universitet/högskolor till en av författarnas folkbokföringsadress. Ett 

fåtal Ladok-grupper särskiljde inte e-postadresserna i termin fem och termin sex. 

Detta blev problematiskt då andelen svar skulle delas upp i termin fem och termin 

sex.  

 Utskick av enkät: En testenkät, skickades först till nyligen examinerade 

sjukgymnaster från Luleå tekniska universitet, där eventuella synpunkter 

angående enkätens utformning kunde lämnas. Ett informationsbrev (bilaga 2) om 

studien och den kommande enkäten skickades ut till målgruppen innan enkätens 

utskick. Ansvariga för sjukgymnastprogrammet vid Göteborgs universitet, 

Linköpings universitet, Lunds universitet och Karolinska Institutet lade upp 

informationsbrevet på sjukgymnaststudenternas interna hemsida. En 

egenkonstruerad datorenkät genom EvaSys (bilaga 1) skickades via e-post till 

undersökningspersonerna. I detta e-postmeddelande fanns även 

informationsbrevet med (bilaga 2). Efter första utskicket, skickades fem dagar 

senare en påminnelse till dem som inte hade svarat på enkäten. Efter denna 

påminnelse steg svarsfrekvensen från 212 till 295 enkätsvar (figur 1). Sista 

svarsdagen för målgruppen var tio dagar efter det första utskicket. Datorenkäten 

genom EvaSys var anonym och gick endast att svara på en gång. Enkäten var inte 

validitets- eller reliabilitetstestad (Ejlertsson, 2005). 
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Figur 1: Totalt antal enkätutskick, antal obesvarade-, besvarade före påminnelse-, totalt besvarade- och 

analyserade enkäter. 
 

 

Bortfallsanalys 

Mälardalens högskolas 39 e-postadresser blev redan före enkätutskicket ett externt 

bortfall. Därför skickades datorenkäten ut till totalt 476 undersökningspersoner, av från 

början 515 beställda e-postadresser.  

   Av de slutligen 476 enkätutskicken, svarade 295 personer (62 %). Elva interna bortfall 

exkluderades innan analysen påbörjades (tabell 2; figur 1). Detta på grund av:  

 Ofullständigt ifyllda enkätsvar. 

 Svarat ”nej” på frågan om de studerar på sjukgymnastprogrammet. 

 Svarat ”annan termin” på frågan om vilken termin de läser på. 
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Tabell 2  Internt bortfall. 

 

1. Läser du 

sjukgymnast-

programmet? 

2. Vilket 

universitet 

studerar 

du vid? 

3. Vilken 

termin 

läser du? 

4. Har du arbetat och/eller 

praktiserat inom vården, med 

patientkontakt, under 

sammanlagt 6 månader 

heltidstjänst? 

5. Vill du som 

sjukgymnaststudent ha 

en termin längre 

utbildning med klinisk 

praktik? 

Nej - - - - 

Nej - - - - 

Nej KI Termin sex Nej Ja 

Ej svar UmU Termin sex Nej Ja 

Ej svar KI Termin sex Nej Ja 

Ja Ej svar Termin fem Nej Ja 

Ja Ej svar Termin fem Nej Ja 

Ja LTU Annan Nej Ja 

Ja LTU Annan Nej Ja 

Ja LTU Annan Nej Ja 

Ja LTU Annan Nej Nej 

 

 

Statistik 

All svarsdata sorterades automatiskt i ett dataregister i EvaSys som presenterades i Excel. 

Excel användes för att analysera enkätsvaren, där deskriptiva uträkningar utfördes. 

Statistiska uträkniningar gjordes med X
2
-test då variabelvärdena var av typen ”Ja/”Nej” 

variablerna är inte kvantitativa, på samma sätt som t.ex. blodtrycksvärden ju är (Olsson & 

Sörensen, 2008). Svaren ”Vet ej” har inte varit med i uträkningarna utan endast: ja- och nej 

svar. Uträkningarna genomfördes i programmet Calculation for the Chi-Square test med 

p-värdet: p<0.05 (bilaga 3; Olsson & Sörensen, 2008; Preacher, 2010).  

 

Analys av data 

Samtliga analyserade enkätsvar, 284, uppgav att de studerade på termin fem eller termin 

sex samt att de studerarde på sjukgymnastprogrammet (bilaga 1). Knappt 40 % svarade 

att de hade mer än sex månader praktisk erfarenhet inom vården. Beräkningarna med X
2
-

test gjordes för att se om det fanns statistiskt signifikanta skillnader av intresset mellan de 
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olika utbildningsorterna och terminerna, studenter med mer vårderfarenhet och de med 

mindre samt skillnad av intresset mellan sjukgymnastprogrammen med fler praktikveckor 

än med dem med färre (bilaga 3). 

Hypoteserna var följande: 

 Att studenter på termin sex skulle ha ett större intresse än de på termin fem. 

 Att mindre än sex månaders vårderfarenhet skulle påverka intresset i en positiv 

rikning.  

 Att de studerande på universitet med fler antal praktikveckor i sin utbildning 

skulle ha ett mindre intresse, till skillnad från en utbildningsort med färre antal 

praktikveckor (bilaga 4).  

 Att studerande på termin fem som skulle utföra den sista kliniska praktikperioden 

på termin sex skulle ha ett lägre intresse jämfört med studenter på termin fem som 

utför all klinisk praktik redan termin fem (bilaga 4).  

 

   Tabell 3 Fördelning av svar på fråga 4. Har du arbetat och/eller praktiserat inom  

vården med patientkontakt, under sammanlagt 6 månader heltidstjänst?  
 

Erfarenhet Antal enkätsvar (n) % 

Ja 107 38 

Nej 177 62 

Totalt n=284  

 

 

Etiska aspekter 

EvaSys är ett konfidentiellt program. Ingen enskild individ kunde därför spåras i den 

färdiga studien. Vårt syfte var inte att granska den enskildes åsikt om intresset för en 

utökad klinisk praktik utan att få en samling svar som motiverar intresset. I 

informationsbrevet stod det tydligt att medverkan i studien var frivillig och därför har 

ingen student på något vis övertalats till att medverka. I enkäten fanns heller inga 

personliga eller oetiska frågor som kunde påverka målgruppen personligt. 
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Resultat 

Det finns ett signifikant intresse, 85 %, för en termin längre utbildning med klinisk 

praktik bland sjukgymnaststudenter på termin fem och på termin sex i Sverige, p<0.001 

(bilaga 3).  

 

Intresset på respektive universitet 

Jämförelse av intresset mellan samtliga utbildningsorter visade inte på några signifikanta 

skillnader, p>0.05 (bilaga 3). En majoritet vid samtliga utbildningsorter hade ett intresse, 

vid exempelvis Umeå var intresset 91 % och i Göteborg var det 79 % (figur 3; tabell 4).  
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      Figur 3: Intresset på respektive utbildningsort. 
 

 

Intresset på termin fem och sex 

Mer än 80 % av respondenterna på både termin fem och sex var intresserade av en termin 

längre utbildning med klinisk praktik. Ingen statistisk signifikant skillnad fanns av 

intresset mellan studerande på termin fem och sex, p>0.05 (bilaga 3). Hypotesen stämmer 

inte att studerande på sista terminen skulle ha ett större intresse. 
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Tabell 4 Intresset på respektive utbildningsort. 
 

Universitet Ja - till en utökad 

klinisk praktik 
% Nej - till en utökad 

klinisk praktik 
% Vet ej - till en utökad 

klinisk praktik 
% Totalt 

UmU 29 91 2 6 1 3 32 

LTU 41 87 2 4 4 9 47 

LU 37 86 3 7 3 7 43 

UU 29 85 2 6 3 9 34 

KI 45 85 4 8 4 8 53 

LiU 33 80 5 12 3 7 41 

GU 27 79 5 15 2 6 34 

Totalt n=241  n=23  n=20  n=284 

 

Tidigare vårderfarenhet och ett intresse 

Bland studenter som hade mer än sex månader praktisk vårderfarenhet och de med 

mindre, var intresset för en termin längre utbildning med klinisk praktik över 80 % i båda 

grupper (tabell 5) och det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan 

dessa grupper, p>0.05 (bilaga 3). Hypotesen stämmer inte att studenter med mindre än 

sex månader vårderfarenhet skulle ha ett större intresse. 

   

    Tabell 5 Intresset bland studenter med minst sex månader vårderfarenhet och de med mindre 

vårderfarenhet. 
 

Minst 6 mån. 

erfarenhet 
Ja - till en utökad 

klinisk praktik 
(n=241) 

% 
Nej - till en 

utökad klinisk 

praktik (n=23) 

% 
Vet ej - till en 

utökad klinisk 

praktik (n=20) 

% Totalt (n=284) 

Ja 92 86 11 10 4 4 107 

Nej 149 84 12 7 16 9 177 

 

Antal praktikveckor på utbildningen och ett intresse 

På Karolinska som har mest antal praktikveckor på sin sjukgymnastutbildning var 

intresset högt, 85 % (bilaga 4; figur 3; tabell 4) och det fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad av intresset mellan Karolinska och övriga utbilningsorter, p>0.05 (bilaga 3). 

Hypotesen stämmer inte att studerande på universitet med flest antal praktikveckor i 

utbildningen skulle ha ett lägre intresse. 
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Intresset uppdelat på respektive termin och universitet 

Det visade sig att minst 77 % hade ett intresse för en utökad klinisk praktik när svaren 

kategoriserats i terminer samt utbildningsorter. Intresset var 100 % på termin fem i både 

Umeå och Luleå (tabell 6). Det fanns en statistiskt signifikant skillnad av intresset, där 

Karolinska termin sex hade ett större intresse än Göteborg termin sex, p<0.05 (p-värde 

0.045) (bilaga 3). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan 

gruppen som går på termin fem och har den slutliga praktikperioden under termin sex 

(Göteborg-, Karolinska- och Umeå termin fem) med övriga på termin fem (bilaga 4), 

p>0.05 (bilaga 3). Hypotesen stämmer inte att ett lägre intresse skulle finnas bland 

studerande på termin fem som utför den slutliga praktikperioden under sista terminen. 

 

Tabell 6  Intresset uppdelat på respektive termin och utbildningsort. 

 

Universitet & 

termin Enkätsvar 

(n=284) 

Ja - till en 

utökad klinisk 

praktik 
(n=241) 

% 
Nej - till en 

utökad klinisk 

praktik (n=23) 
% 

Vet ej - till en 

utökad klinisk praktik 
(n=20) 

% 

UmU termin 5 16 16 100 0 0 0 0 

LTU termin 5 15 15 100 0 0 0 0 

KI termin 6 20 19 95 0 0 1 5 

LU termin 6 17 15 88 2 12 0 0 

UU termin 5 15 13 87 1 7 1 7 

LU termin 5 26 22 85 1 4 3 12 

LiU termin 5 19 16 84 2 11 1 5 

UU termin 6 19 16 84 1 5 2 11 

GU termin 5 12 10 83 1 8 1 8 

LTU termin 6 32 26 81 2 6 4 13 

UmU termin 6 16 13 81 2 13 1 6 

KI termin 5 33 26 79 4 12 3 3 

GU termin 6 22 17 77 4 18 1 5 

LiU termin 6 22 17 77 3 14 2 9 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Då sjukgymnastprogrammet finns på flera orter i Sverige var en enkätundersökning till 

studien passande. Enkätundersökningar går att göra på stora geografiska områden och på 

en stor urvalsgrupp (Ejlertsson, 2005). Genom att använda en datorenkät istället för en 

postenkät blir troligtvis svarsfrekvensen högre. I en studie blev svarsfrekvensen 78 % på 

en enkätundersökning via e-post (Dunn, Ragucci, Garner & Spencer, 2010). En annan 

undersökning visade att en datorbaserad enkät gav 20 % mer svar än en traditionell 

postenkät (Balajti, Daragó, Adány & Kósa, 2010). Detta förstärks även av A-Omiri 

(2007) studie. Något som författarna upptäckte kan vara negativt med en datorenkät är att 

personer kan misstänka att enkäten är skräppost, varför de väljer att inte öppna e-posten. 

Författarna tror däremot att informationsbrevet (bilaga 2) som skickades ut angående den 

kommande enkäten ökade tilltron och kan därmed ha ökat svarsfrekvensen (Ejlertsson, 

2005). Efter påminnelsen steg antalet respondenter från 212 till slutligen 295. Genom 

ännu en påminnelse hade troligtvis ännu fler studenter svarat (Ejlertsson, 2005). Enligt 

litteraturen bör svarsfrekvensen överskrida 70 % för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt (Ejlertsson, 2005). Studiens svarsfrekvens på 60 % kan därför anses vara relativt 

låg. Eftersom resultatet visade ett högt intresse, 85 %, kan detta påvisa att ett fortsatt stort 

intresse hade varit aktuellt även med en högre svarsfrekvens (Ohlsson & Sörensen, 2008). 

   Mälardalen kunde inte medverka i undersökningen. Författarna tror inte att intresset hos 

Mälardalens studenter skulle ha skiljt sig från övriga universitet, då inga signifikanta 

skillnader av intresset fanns mellan utbildningsorterna. Ytterligare studier krävs dock för 

att få detta bekräftat.  

   Vid beställning av e-postdresser från utbildningsorternas Ladok-grupper uppgavs det 

inte att skicka e-postadresserna från termin fem och sex separat. Därför gick det inte att 

räkna ut exakt procentuell andel respondendenter från respektive termin. För att få klarhet 

om dessa siffror kontaktades universitetens olika Ladok-grupper i efterhand. Problem 

uppstod då flertalet Ladok-grupper uppgav nya siffror som var lägre än antalet e-

postadresser som från början hade skickats till författarna. Detta visar på att författarna 

sände ut fler e-postadresser än vad det finns sjukgymnaster studerande på termin fem och 

sex i Sverige. En kontroll, i ett tidigare stadium, av beställningen skulle eventuellt höjt 
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svarsfrekvensen. Om korrekt antal enkätutskick hade genomförts hade svarsfrekvensen 

kunnat påverkas i positiv riktning. Troligen gjordes fler utskick än vad som krävdes 

(tabell 2). Vid analys av det interna bortfallet svarade fyra studenter att de studerade på 

annan termin och två respondenter svarade att de inte studerade på 

sjukgymnastprogrammet. Antalet interna bortfall var elva och av dessa var åtta 

intresserade av mer klinisk praktik (tabell 2). För att eventuellt minska antalet interna 

bortfall hade en informationstext kunnat tilläggas i slutet av enkäten om att kontrollera 

svaren en extra gång före inskick (Ejlertsson, 2005).  

   För att få en tolkning av samtliga respondenters svar hade ett par av enkätfrågorna 

kunnat utvecklas. En öppen fråga hade kunnat tillämpas i anslutning till fråga fyra (bilaga 

1). Detta för att förtydliga respondenternas erfarenheter. Dessa svar hade kunnat påvisa 

att de som hade mer erfarenhet av professionella sjukgymnastiska uppgifter i högre 

frekvens skulle ha ett lägre intresse, tror författarna. Även fråga fem (bilaga 1) hade 

kunnat utvecklas, genom en öppen följdfråga (Ejlertsson, 2005). Detta för att tolka olika 

argument till varför ett intresse för en termin längre utbildning med klinisk praktik 

förekom, något som dock inte var studiens syfte. 

   Syftet med studien besvaras med hjälp av enkätens sista fråga (bilaga 1). Denna fråga 

kan eventuellt tolkats som två olika frågor; om intresset finns för en termin längre 

utbildning; eller om intresset finns för ytterligare klinisk praktik. Frågan hade kunnat 

delas upp i två frågor för att undvika misstolkningar. Enkätens tre första frågor 

konstruerades för att säkerställa att det var målgruppens svar som analyserades (bilaga 1). 

Dessa frågor var också viktiga för att kunna göra statistiska uträkningar av eventuella 

skillnader på intresset mellan de olika grupperna (bilaga 1). Mer än sex månader 

vårderfarenhet hade författarna en hypotes om att det skulle påverka intresset i en negativ 

rikning, varför fråga fyra fanns med (bilaga 1). 

 

Resultatdiskussion 

Det visade sig att intresset är stort, 85 %, för en termin längre utbildning med klinisk 

praktik, bland sjukgymnaststudenter på sista och näst sista terminen i Sverige. Ett resultat 

som var över författarnas förväntan. Då inga öppna frågor formulerats går det endast att 
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spekulera om varför ett stort intresse finns. Det kan bero på att studenterna inte känner sig 

ha de praktiska kunskaper som krävs för dagens sjukgymnastyrke (Lindquist et al., 2006). 

   Intresset för en utökad klinisk praktik som visats i denna studie går att jämföra med en 

utvärdering från Lunds universitet, där arbetslivserfarna sjukgymnaster ansåg att de inte 

fick tillräckligt av patientrelaterade färdigheter under sin utbildning (Höglund & Nilsson-

Lindström, 2003). En termin längre utbildning med klinisk praktik tror författarna kan 

öka självkänslan i den framtida rollen som professionell sjukgymnast (Clouder & Toms, 

2008). Respondenternas stora intresse kan även grunda sig i tanken att framtida 

arbetskontakter kan knytas under en lång praktikperiod. I flertalet annonser skriver 

arbetsgivare att de söker sjukgymnaster med vårderfarenhet (Jones et al., 2010). Detta 

kan vara något som många nyexaminerade sjukgymnaster upplever att de inte har 

tillräckligt av (Lindquist et al., 2006). Författarna tror genom en längre utbildning kan 

yrkets status öka som av somliga legitimerade sjukgymnaster anses vara för låg (Höglund 

& Nilsson-Lindström, 2003). Sjukgymnastyrket är ett självständigt arbete där vägledning 

och rådfrågning kan vara svårtillgängligt, anser författarna. Handledning är något som 

studenterna har tillgång till under sin praktik (Öhman et al., 2005). Remissfriheten blev 

allmän i alla regioner under 2009 (Steen-Vivanco, 2009).  Detta innebär att patientens 

första instans inom vården kan vara hos en sjukgymnast. Genom remissfriheten tror 

författarna att yrkets krav och därmed studenternas krav på sig själva ökar.  

   Hypotesen att studenter på termin sex skulle ha ett större intresse jämfört med studenter 

på termin fem, antogs då dessa senare trots att de var klara med utbildningen skulle 

uppleva brist på kliniska och praktiska kunskaper inför arbetslivet (Lindquist et al., 

2006). Hypotesen stämde inte och fick alltså inget stöd i denna studie. En förklaring till 

detta skulle kunna vara att samtliga studenter har erfarenhet av klinisk praktik (bilaga 4). 

Samma antagande kan dras angående hypotesen, som fick förkastas, att studenter på 

termin fem som har den slutliga kliniska praktiken under sista terminen, skulle ha ett 

mindre intresse jämfört med övriga studenter på termin fem (bilaga 3). Författarna antog 

att studenter med mindre än sex månaders praktisk vårderfarenhet skulle känna sig 

osäkrare inför sin professionella sjukgymnastroll och därmed ha ett större intresse. Denna 

hypotes antogs då gruppen som hade mer än sex månaders vårderfarenhet skulle anse sig 

ha tillräcklig kunskap av vårdyrket och därmed känna sig tryggare i sin framtida yrkesroll 
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som sjukgymnast. Hypotesen stämde inte då ingen skillnad fanns mellan grupperna 

(bilaga 3). Vårderfarenhet och patientkontakt ger en inblick i hur det är att arbeta inom 

vården men behöver inte ge kunskap om att arbeta med sjukgymnastiska uppgifter. 

  Endast en signifikant skillnad fanns mellan de olika terminerna och universiteten. 

Karolinska och Göteborg, termin sex, där Karolinska termin sex hade ett större intresse 

(p<0.05). Resultatet kan bero på hur den aktuella arbetsmarknaden ser ut. I Stockholm är 

konkurrensen större bland sjukgymnastjobb än i Göteborg (Arbetsförmedlingen, 2010).  

   Det har visat sig att praktikperiodens omfattning skiljer sig på de olika 

utbildningsorterna. Det kan möjligen vara så att universiteten med mer klinisk praktik har 

ett närmare samarbete med universitetssjukhus (Göteborg, Karolinska och Lund) och har 

därmed större resurser med vårdinstanser. Av alla utbildningsorter har Karolinska flest 

antal praktikveckor och Uppsala lägst (bilaga 4). Uppsala hade inte något signifikant 

större intresse (p>0.05) i jämförelse med övriga utbildningsorter (bilaga 3). Detta går 

även att koppla ihop med författarnas hypotes om att intresset skulle vara mindre på de 

sjukgymnastprogram som har flest antal praktikveckor. Därför jämfördes intresset på 

Karolinska, som har mest veckor praktik (bilaga 4) med övriga utbildningsorter och inga 

uträkningar visade att Karolinska skulle ha ett lägre intresse (bilaga 3). Därmed förkastas 

denna hypotes. Slutsatsen blir att intresset för en utökad klinisk praktik är individuellt och 

behöver inte vara beroende av vilket universitet personen studerar vid, vilken termin man 

går på eller hur mycket tidigare vårderfarenhet studenten har.       
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Konklusion 

Resultatet visade att ett stort intresse, 85 %, för en termin längre utbildning med klinisk 

praktik finns hos sjukgymnaststudenter på termin fem och sex i Sverige. Detta resultat 

kan vara vägledande för framtida studier och utveckling inom området. Resultat från 

andra studier som vidrört praktikens betydelse för sjukgymnaster har visat att det är ett 

utmärkt lärotillfälle och att detta bör ökas på utbildningen. Det krävs därför ytterligare 

svenska studier där studenterna i öppna frågor eller i intervjuer kan utveckla sina 

synpunkter. 



23 

 

Referenslista  
 
Al-Omiri, M. (2007). A Preliminary Study of Electronic Surveys as a Means to Enhance 

Management Accounting Research. Management research News 30(7) 510 – 524. doi 

10.1108/01409170710759720 

 

Arbetsförmedlingen (2010). Yrkesprognos: Sjukgymnaster i Sverige. Hämtad 15 december 2010, 

från Arbetsförmedlingen, 

http://www.arbetsformedlingen.se/4.1d0780de11e44162f348000584.html?url=1886496582/Yrke

sprognos.aspx&sv.url=12.1d0780de11e44162f348000589 

 

Balajti, I., Daragó, L., Adány, R. & Kósa, K. (2010). College Students’ Response Rate to an 

Incentivized Combination of Postal and Web-Based Health Survey. Evaluation & the Health 

Professions 33(2) 164-176. doi:10.1177/0163278710361927 

 

Bo, K. & Herbert, R. D. (2009). When and how should new therapies become routine clinical 

practice? Physiotherapy 95 (2009) 51-57. doi:10.1016/j.physio.2008.12.001  

 

Cahalin, L. P., Matsou, Y., Collins, S. M., Matsuya, A. & Caro, F. (2008). Educational and 

professional issues in physical therapy – an international study. Physiotherapy Theory and 

Practice, 245(5): 344-359, 2008. doi:10.1080/09593980802278926  

 

Clouder, L. & Toms, J. (2008). Impact of oral assessment on physiotherapy students’ 

learning in practice. Physiotherapy Theory and Practice, 24(1):29–42, 2008. 

doi:10.1080/09593980701378157 

 

Dalhousie University (2009). Educational programs. Hämtad 20 oktober 2010, från Dalhousie 

University, physiotherapy, http://physiotherapy.dal.ca/Educational%20Programs/ 

 

Dunn, L. B., Ragucci, K. R., Garner, S., & Spencer, A. (2010). Survey of Colleges of Pharmacy 

to Assess Preparation for and Promotion of Residency Training. American Journal of 

Pharmaceutical Education 2010; 74 (3) Article 43. Hämtad från databasen PubMed - LTU. 

 

http://dx.doi.org/10.1108/01409170710759720
http://www.arbetsformedlingen.se/4.1d0780de11e44162f348000584.html?url=1886496582/Yrkesprognos.aspx&sv.url=12.1d0780de11e44162f348000589
http://www.arbetsformedlingen.se/4.1d0780de11e44162f348000584.html?url=1886496582/Yrkesprognos.aspx&sv.url=12.1d0780de11e44162f348000589
http://physiotherapy.dal.ca/Educational%20Programs/


24 

 

Ejlertsson G., (2005). Enkäten i Praktiken – En handbok i enkätmetodik. Andra uppl. 

Studentlitteratur: Lund  

 

Häger-Ross C. & Gunnevi Sundelin, G. (2007). Physiotherapy education in Sweden. Physical 

Therapy Reviews 2007;12: 139-144. doi:10.1179/108331907X175122 

 

Höglund, I. & Nilsson-Lindström, M. (2005). Sjukgymnaster i arbetslivet: En 

avnämaundersökning. Lund universitet. Rapport 2005: 237. 

 

Höglund, I. & Nilsson-Lindström, M. (2003). Sjukgymnastutbildningen och yrkeslivets krav: en 

alumnundersökning. Lund Universitet. Rapport 2003: 220 

 

Jones, M., McIntyre, J. & Naylor, S. (2010). Are physiotherapy students adequately prepared to 

successfully gain employment? Physiotherapy 96 (2010) 169-175. 

doi:10.1016/j.physio.2009.11.008 

 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (2010). Nu måste sjukgymnastutbildningen utredas. 

Hämtad 20 november 2010, från Legitimerade Sjukgymnasters Riskförbund, 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/nyheter/Sidor/Nyheter.aspx?newsitem=229 

 

Lindquist, I., Engardt, M.,Garnham, L., Poland, F & Richardson, B. (2006). Development 

pathways in learning to be a physiotherapist. Pysiotherapy Research International. 11(3) 129-139 

(2006). doi:10.1002/pri.332 

 

Lingard, L., Garwood, K., Schryer, C.F & Spafford, M. M. (2003). A certain art of uncertainty: 

case presentation and the development of professional identity. Social Science & Medicine 56 

(2003) 603-616. doi:10.1016/S0277-9536(02)00057-6 

 

Ohman, A., Solomon, P. & Finch, E. (2002). Career choice and professional preferences in a 

group of Canadian Physiotherapy students. Advances in Physiotherapy 2002; 4:16 –22. Hämtad 

från databasen CINAHL with full text. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2008). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Andra uppl. Liber: Stockholm. 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/nyheter/Sidor/Nyheter.aspx?newsitem=229
http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/S0277-9536(02)00057-6


25 

 

 

Preacher J. K. (2010). Calculation for the Chi-Square Test. Hämtad 20 december 2010, från 

http://www.people.ku.edu/~preacher/chisq/chisq.htm 

 

Probst, M. & Peuskens, J. (2010). Attitudes of Flemish physiotherapy students towards ental 

health and psychiatry. Physiotherapy 96 (2010) 44-51. doi:10.1016/j.physio.2009.08.006.  

 

Redenbach, D. & Bainbridge, L. (2007). Canadian Physiotherapy Education; the University of 

British Columbia Example. Physical Therapy Rewiews 2007; 12: 92-104. 

doi:10.1179/108331907X175087 

 

Richardson, B. (1999). Professional Development: 2. Professional Knowledge and Situated 

Learning in the Workplace. Physiotherapy, 85, 9, 467-474. Hämtad från databasen CINAHL with 

full text. 

 

Skoien, A-K., Unni, OT., Våggstol, PT, & Raaheim, A. (2008). Learning physiotherapy in 

clinical practice: student interaktion in a professional Contest. Physiotherapy Theory and 

Practice, 25(4):268-278, 2009. doi:10.1080/09593980902782298 

 

Socialstyrelsen (2010). Ansökan om legitimation för läkare. Hämtad 30 september 2010, från 

Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland/laka

resteg3b. 

 

Socialstyrelsen (1999). Kompetensbeskrivning för sjukgymnaster. Hämtad 25 november 2010, 

från Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11986/1999-

3-1.pdf 

 

Steen-Vivanco, L. (2009). Sök sjukgymnast fritt – remisstvånget har upphört i hela landet. 

Hämtad 25 november 2010, från Fysioterapi nr 8 2009, 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/Fysioterapi/Documents/Fysioterapi_2009/8_09/Specialistgu

ide_fysioterapi_nr_8_09.pdf 

 

http://www.people.ku.edu/~preacher/chisq/chisq.htm
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland/lakaresteg3b
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland/lakaresteg3b
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11986/1999-3-1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11986/1999-3-1.pdf
http://www.sjukgymnastforbundet.se/Fysioterapi/Documents/Fysioterapi_2009/8_09/Specialistguide_fysioterapi_nr_8_09.pdf
http://www.sjukgymnastforbundet.se/Fysioterapi/Documents/Fysioterapi_2009/8_09/Specialistguide_fysioterapi_nr_8_09.pdf


26 

 

Stensmyren, H. (2008, februari 26). Vanvårda inte AT systemet. Hämtad 20 oktober 2010, från 

Läkartidningen nr 9 2008, http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8914 

 

Sveriges läkarförbund (2010). Läkares utbildning. Hämtad 6 september 2010, från Sveriges 

läkarförbund, http://www.slf.se/Utbildning/ 

 

Sveriges Tandläkarförbund (2009, mars 3). Tandläkarnas grundutbildning. Hämtad 20 oktober 

2010, från Sveriges Tandläkarförbund, 

http://www.tandlakarforbundet.se/media/57501/tandl%C3%A4karnas%20grundutbildning%20tag

en%204%20mars%202009%20(2).pdf 

 

Trost, J. (2008). Enkätboken. Studentlitteratur: Polen. 

 

Öhman, A., Hägg, Kerstin. & Dahlgren, L. 2005. A stimulating, practice-based job facing 

increased stress: Clinical supervisors’ perceptions of professional role, physiotherapy education 

and the status of the profession. Advances in Physiotherapy, 7(3). 114-122. 

doi:10.1080/14038190510010359  

 

Österberg, L. (2010, juli 20). Föreslår AT för sjuksköterskor. Hämtad 20 oktober 2010, från 

Dagens medicin, http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2010/07/20/foreslar-

at-for-sjukskoter/index.xml 

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8914
http://www.slf.se/Utbildning/
http://www.tandlakarforbundet.se/media/57501/tandl%C3%A4karnas%20grundutbildning%20tagen%204%20mars%202009%20(2).pdf)
http://www.tandlakarforbundet.se/media/57501/tandl%C3%A4karnas%20grundutbildning%20tagen%204%20mars%202009%20(2).pdf)


 

 

 

 

Bilaga 1 Enkät  

 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 

Finns det ett intresse bland sjukgymnaststudenter i Sverige för en utökad klinisk 

praktik? 

 

Sjukgymnastutbildningen i Sverige har förändrats under åren. Nu diskuteras det att 

förlänga utbildningen och på så vis få mer klinisk praktik på programmet. Syftet med 

studien är att ta reda på hur stort intresset är för en utvidgad klinisk praktik hos 

sjukgymnaststudenter som studerar på termin fem och sex i Sverige. Syftet med enkäten 

är alltså att se hur många sjukgymnaststudenter som är intresserade av mer klinisk praktik 

och på så vis lyfta frågan för vidare diskussion. 

 

Anledningen till att Du tillfrågas är att enkäten riktar sig till studenter på termin fem och 

sex på sjukgymnastprogrammet i Sverige. Uppgifterna om Din E-postadress skickades 

från Ditt universitet som informerades om enkäten. 

 

En enkät kommer att skickas ut till sjukgymnaststudenternas e-postadresser på respektive 

universitetet. Enkäten är skriven i EVASYS. EVASYS är ett enkätprogram på Internet. 

När Du svarat på enkäten skickas den tillbaka till författarnas adress. Adressen som Du 

svarar ifrån kan inte identifieras. Enkäten tar c:a 1-2 min att svara på. De personer som 

har tillgång till enkätsvaren är undertecknade Margareta Edman och Mafalda Tanaka 

Sandström, som skriver K-uppsatsen på sjukgymnastprogrammets sjätte termin vid Luleå 

Tekniska Universitet, med professor Lena Karlqvist som handledare. 

 

Önskemålet är att så många som möjligt av Sveriges sjukgymnaststudenter på 

programmets femte och sjätte terminer deltar i enkäten, så att det sammanlagda resultatet 

blir trovärdigt. Det är dock givetvis helt frivilligt att delta i enkätundersökningen. Det går 

inte att se vem som har, respektive vem som inte har svarat på enkäten. K-uppsatsen 

kommer att publiceras och finnas tillgänglig i januari 2011 på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Sista svarsdagen är 20/11 -2010. Vi är tacksamma om Du tar dig tid att svara! 

Hör gärna av Dig om Du har frågor angående enkäten! 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Margareta Edman                                                          Mafalda Tanaka Sandström 

S0001H – K-uppsats                                                      S0001H – K-uppsats 

Adress                    Adress 

Telefonnummer      Telefonnummer 

e-post                                                 e-post 

 

Professor, adjungerad. Leg. sjukgymnast. 

Lena Karlqvist 

Telefonnummer 

e-post

http://epubl.ltu.se/
mailto:Lena.Karlqvist@ltu.se
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Bilaga 3 Statistiska uträkningar 

 

2.1 Intresset bland Sveriges sjukgymnaststudenter på termin fem och sex för  

en termin längre utbildning med klinisk praktik 
 

Tabell 2.1 Exempel på uträkning: Finns det ett intresse för en utökad klinisk praktik hos 

sjukgymnaststudente pår termin fem och sex i Sverige? (figur 2) 

 

 

Chi-square:  180.015 

degrees of freedom:  1 

P-value:   p<0.001 
 

Det finns ett signifikant intresse, p<0,001, bland sjukgymnaststudenter termin fem och sex i Sverige. 

 

 

2.2  Skiljer sig intresset mellan de olika utbildningsorterna? & Skiljer sig 

intresset bland dem som i sin grundutbildning har mer klinisk praktik med  

dem som har mindre? 
 

Tabell 2.2 Exempel på uträkning: Finns det en skillnad av intresset mellan Umeå och 

Göteborg? (tabell 4) 

  
 

Chi-square:   1.342 
degrees of freedom:   1 

P-value:    0.247 

 

 
Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan Umeå och Göteborg, p>0.05. (p-värde: 

0.247). 

 

 

Skillnad av intresset mellan UmU och övriga utbildningsorter (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU och LiU, p>0.05 (p-värde: 

0.359). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU och KI, p>0.05 (p-värde: 

0.777). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU och UU, p>0.05 (p-värde: 

1). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU och LU, p>0.05 (p-värde: 

0.865). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU och LTU, p>0.05 (p-värde: 

0.736). 

 

 Gp 1 Gp 2 Summa: 

Observed (O) 241 23 264 

Expected (E) 132 132 264 

 Gp 1 Gp2 Summa: 

Cond. 1: 29 2 31 

Cond. 2: 27 5 32 

Summa: 56 7 63 
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Skillnad av intresset mellan LTU och övriga utbildningsorter (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU och GU, p>0.05. (p-värde: 

0.106). 

 Detf finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU och LiU, p>0.05. (p-värde: 
0.174). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU och KI, p>0.05. (p-värde: 
0.496).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU och UU, p>0.05. (p-värde: 

0.736). 

 Det finns ingen statistiskt siginfikant skillnad av intresset mellan LTU och LU, p>0.05. (p-värde: 
0.586)  

 

Skillnad av intresset mellan LU och övriga utbildningsorter (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU och GU, p>0.05. (p-värde: 

0.276). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU och LIU, p>0.05. (p-värde: 

0.410). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU och KI, p>0.05. (p-värde: 

0.909). 

 Det finns ingen statistiskt siginfikant skillnad av intresset mellan LU och UU, p>0.05. (p-värde: 

0.865). 

 

Skillnad av intresset mellan UU och övriga utbildningsorter (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU och GU, p>0.05 (p-värde: 

0.247). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU och LiU, p>0.05 (p-värde: 

0.359). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU och KI, p>0.05 (p-värde: 

0.777). 

 

Skillnad av intresset mellan KI och övriga utbildningsorter (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan KI och GU, p->0.05. (p-värde: 

0.296).  

 Det finns ingen statistiskt signfikant skillnad av intresset mellan KI och LiU, p>0.05. (p-värde: 

0.448). 

 

Skillnad av intresset mellan LiU och övrig utbildningsort (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU och GU, p>0.05 (p-värde: 

0.769). 
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2.3  Skiljer sig intresset mellan de olika terminerna?  

 

Tabell 2.3 Exempel på uträkning: Finns det en skillnad av intresset mellan terminerna? 

 

 

Chi-square:  0.813 

degrees of freedom:  1 

P-value:   0.367 

 
Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan termin fem och sex, p>0.05 (p-värde: 

0.367). 

 

 

2.4  Skiljer sig intresset mellan studenter med minst sex månader vårderfarenhet 

och de med mindre? 

 

Tabell 2.4 Exempel på uträkning: Finns det en skillnad av intresset mellan studenter med minst sex  

månader vårderfarenhet och de med mindre?(tabell 5) 

 

 

 

Chi-square:  0.822 

degrees of freedom:  1 

P-value:   0.365 
 

 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan grupperna, p>0.05. (p-värde: 0.365). 

 

 

 
 

 

 

 

 Gp 1 Gp 2 Summa: 

Cond. 1: 118 9 127 

Cond. 2: 123 14 137 

Summa: 56 7 264 

 Gp 1 Gp 2 Summa: 

Cond. 1: 92 11 103 

Cond. 2: 149 12 167 

Summa: 241 23 264 
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2.5 Skiljer sig intresset uppdelat på de olika terminerna och utbildningsorterna? 
 

Tabell 2.5 Exempel på uträkning: Finns det en skillnad av intresset mellan UmU termin fem och  

LiU termin sex? (tabell 6) 

 

 Chi-square:  2.618 

degrees of freedom:  1 

P-value:   0.106 
 

 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och LiU termin sex, 

p>0.05 (p-värde: 0.106). 

Skillnad av intresset mellan UmU termin fem och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.065).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.126).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och LTU 

termin sex, p>0.05 (p-värde: 0.274).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och UmU 

termin sex, p>0.05 (p-värde: 0.131).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.219).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och UU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.324).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och LiU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.169).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och LU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.398).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och UU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.277).  

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin fem och LU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.157).  

 Ej möjlig att räkna ut p-värde av intresset mellan UMU termin fem och KI termin sex. De 

likartade siffrorna visar tydligt att det inte finns någon signifikant skillnad av intresset. Ej möjligt 

att jämföra två grupper innehållande två nollor (Preacher, 2010). 

 Ej möjlig att räkna ut p-värde av intresset mellan UMU termin fem och LTU termin fem. De 

likartade siffrorna visar tydligt att det inte finns någon signifikant skillnad av intresset. Ej möjligt 

att jämföra två grupper innehållande två nollor (Preacher, 2010). 
 

Skillnad av intresset mellan LTU termin fem och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.117). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.073). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.138). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.289). 

 Gp 1 Gp 2 Summa: 

Cond. 1: 16 0 16 

Cond. 2: 17 3 20 

Summa: 33 3 36 
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 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och UmU 

termin sex, p>0.05 (p-värde: 0.143). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.234). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och UU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.339). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och LiU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.183). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och LU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.413). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och UU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.292). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin fem och LU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.170). 

 Ej möjlig att räkna ut p-värde av intresset mellan LTU termin fem och KI termin sex. De likartade 

siffrorna visar tydligt att det inte finns någon signifikant skillnad av intresset. Ej möjligt att 

jämföra två grupper innehållande två nollor (Preacher, 2010). 
 
Skillnad av intresset mellan KI termin sex och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och LiU termin sex, p>0.05. 

(p-värde: 0.079). 

 Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och GU termin sex, p<0.05. 

(p-värde: 0.045). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och KI termin fem, p>0.05. (p-

värde: 0.097). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och LTU termin sex, p>0.05. 

(p-värde: 0.234). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och UmU termin sex, p>0.05. 

(p-värde: 0.101). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och GU termin fem, p>0.05. 

(p-värde: 0.181). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och UU termin sex, p>0.05. 

(p-värde: 0.284). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex LiU termin fem, p>0.05 (p-

värde: 0.135). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och LU termin fem, p>0.05. 

(p-värde: 0.358). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och UU termin fem, p>0.05. 

(p-värde: 0.237). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan KI termin sex och LU termin sex, p>0.05. (p-

värde: 0.124). 

 

Skillnad av intresset mellan LU termin sex och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.775). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.540). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.877). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.597). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och UmU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.893). 
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 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.823). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och UU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.545). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex LiU termin fem, 

p>0.05 (p-värde: 0.949) 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och LU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.379). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin sex och UU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.665). 

 
Skillnad av intresset mellan UU termin fem och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.484). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.324). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.547). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 1). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och UmU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.585). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.858). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och UU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.888). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem LiU termin fem, 

p>0.05 (p-värde: 0.702). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin fem och LU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.715). 

 

Skillnad av intresset mellan LU termin fem och övriga (p-värde): 
 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.230). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.125). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.267). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.673). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och UmU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.315). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.583). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem och UU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.827). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LU termin fem LiU termin fem, 

p>0.05 (p-värde: 0.409). 
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Skillnad av intresset mellan LiU termin fem och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.724). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.493). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.821). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.641). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och UmU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.845). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.862). 
 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LiU termin fem och UU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.581). 

 

Skillnad av intresset mellan UU termin sex och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin sex och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.373). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin sex och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.233). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin sex och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.426). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin sex och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.869). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin sex och UmU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.470). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UU termin sex och GU termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.747). 
 

Skillnad av intresset mellan GU termin fem och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan GU termin fem och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.639). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan GU termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.461). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan GU termin fem och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.713). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan GU termin fem och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.838). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan GU termin fem och UmU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.738). 
 

Skillnad av intresset mellan UmU termin sex och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin sex och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.890). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin sex och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.649). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin sex och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 1). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan UmU termin sex och LTU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.505). 
 



8 

 

 
Skillnad av intresset mellan LTU termin sex och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin sex och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.380). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin sex och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.208). 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan LTU termin sex och KI termin 

fem, p>0.05 (p-värde: 0.439). 
 

Skillnad av intresset mellan KI termin fem och övriga (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan KI termin fem och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.867). 
 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan KI termin fem och GU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.580).   

 

Skillnad av intresset mellan GU termin sex och LiU termin sex (p-värde): 

 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan GU termin sex och LiU termin 

sex, p>0.05 (p-värde: 0.730). 

 

 

 

2.6 Skiljer sig intresset mellan de som går på termin fem och har kvar praktik 

under termin sex (GU T5, KI  T5, UmU T5) med övriga termin fem (bilaga 4)?  
 

Tabell 2.6 Skiljer sig intresset mellan gruppen som går på termin fem och har den slutliga 

praktikperioden under termin sex (GU T5, KI  T5, UmU T5) med övriga termin fem? 

(tabell 6) 

 

 

Chi-square:  0.446 

degrees of freedom:  1 

P-value:   0.504 
 

 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad av intresset mellan gruppen som går på termin fem och har 

den slutliga praktikperioden under termin sex (GU T5, KI  T5, UmU T5) med övriga termin fem, p>0.05 

(p-värde: 0.504). 

 

 

 

 Gp 1 Gp 2 Summa 

Cond. 1 52 5 57 

 Cond. 2 66 4 70 

Summa 118 9 127 
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Bilaga 4 Praktikperiod 

 

 

Tabell 3.1     Obligatorisk klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på  

                     sjukgymnastprogram, 180 hp, Sverige 
 

Universitet/ 
Högskola 

Termin Klinisk praktik/VFU (hp) Antal 
veckor (v.) 

Utbildningsplan/program- 
översikt 

(Hämtat 2010-10-22) 

Göteborgs 
universitet 
(GU) 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

Verksamhetsförlagt utbilning inom 
slutenvård (6 hp) 
 
Verksamhetsförlagt utbilning inom 
rehabilitering (7.5 hp) 
 
Verksamhetsförlagt utbilning inom Öppen 
vård (9 hp) 
 
Verksamhetsförlagt utbilning (10.5 hp: 3 
hp; fokus på teamarb) 

4 v. 
 
 

5 v. 
 
 

6 v. 
 
 

5 v. (+2 v. 
teamarb) 

 

http://www.neurophys.gu.
se/digitalAssets/1269/1269
939_SG_utbildningsplan.pd
f (Reviderad 2008-01) 

Karolinska 
Institutet 
(KI) 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

Sjukgymnastik 5 – Tema klinisk 
sjukgymnastik (15 hp) 
 
Sjukgymnastik 6 – Tema klinisk 
sjukgymnasti, (7.5 hp) 
 
Sjukgymnastik 7 – Tema klinisk 
sjukgymnastik (27 hp) 
 
Sjukgymnastik 8 – Tema klinisk 
sjukgymnastik 
 

9-10 v. 
 
 

4 v. 
 
 

12 v. 
 
 

2 v. 

http://www.ki.se/ua/utbild
ningsplan/1SY10.pdf 
(Reviderad 2009-12) 

Linköpings 
universitet 
(LiU) 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Ingen praktik 

6 v. 
 

6 v. 
 

6 v. 
 
- 

http://www.hu.liu.se/sg-
utb/om-
programmet/dokument/1.
54743/SGutbildningsplanre
v20090528.pdf (Reviderad 
2009-05) 
 

Luleå 
tekniska 
universitet 
(LTU) 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

Sjukgymnastik, grundläggande kliniska 
kunskaper I (15 hp) 
 
Sjukgymnastik, grundläggande kliniska 
kunskaper II (15 hp) 
 
Ingen praktik 
 
 
 

10 v. 
 
 

8 v. 
 
 
- 
 
 
 

https://webapp.ltu.se/epo
k/public/uppex/viewUtbpla
n.htm?locale=sv&id=58436
&lasar=1011 
(Reviderad 2009-12) 
 
 
 
 
 

http://www.neurophys.gu.se/digitalAssets/1269/1269939_SG_utbildningsplan.pdf
http://www.neurophys.gu.se/digitalAssets/1269/1269939_SG_utbildningsplan.pdf
http://www.neurophys.gu.se/digitalAssets/1269/1269939_SG_utbildningsplan.pdf
http://www.neurophys.gu.se/digitalAssets/1269/1269939_SG_utbildningsplan.pdf
http://www.ki.se/ua/utbildningsplan/1SY10.pdf
http://www.ki.se/ua/utbildningsplan/1SY10.pdf
http://www.hu.liu.se/sg-utb/om-programmet/dokument/1.54743/SGutbildningsplanrev20090528.pdf
http://www.hu.liu.se/sg-utb/om-programmet/dokument/1.54743/SGutbildningsplanrev20090528.pdf
http://www.hu.liu.se/sg-utb/om-programmet/dokument/1.54743/SGutbildningsplanrev20090528.pdf
http://www.hu.liu.se/sg-utb/om-programmet/dokument/1.54743/SGutbildningsplanrev20090528.pdf
http://www.hu.liu.se/sg-utb/om-programmet/dokument/1.54743/SGutbildningsplanrev20090528.pdf
https://webapp.ltu.se/epok/public/uppex/viewUtbplan.htm?locale=sv&id=58436&lasar=1011
https://webapp.ltu.se/epok/public/uppex/viewUtbplan.htm?locale=sv&id=58436&lasar=1011
https://webapp.ltu.se/epok/public/uppex/viewUtbplan.htm?locale=sv&id=58436&lasar=1011
https://webapp.ltu.se/epok/public/uppex/viewUtbplan.htm?locale=sv&id=58436&lasar=1011
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Lunds 
universitet 
(LU) 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

6 
 

Verksamhetsförlagd utbildning inom 
sluten vård (9 hp) 
 
Verksamhetsförlagd utbildning inom 
rehabilitering eller habilitering (7.5 hp) 
 
Verksamhetsförlagd utbildning inom 
öppen vård (7.5 hp) 
 
Ingen praktik 

6 v. 
 
 

5 v. 
 
 
 

8 v. 
 
- 

http://www.med.lu.se/sjuk
gymnastutbildning/utbildni
ngsplan 
(Reviderad 2008-04) 

Mälardal-
ens 
högskola 
(MdH) 

4 
 
 

5 
 
 

6 

Metoder för undersökning, klinisk kurs (30 
hp) 
 
Metoder för åtgärder och utvärdering, 
klinisk kurs (15hp) 
 
Ingen praktik 

15 v. 
 
 

10 v. 
 
 
- 

http://www.mdh.se/polop
oly_fs/1.27205!VOV21_sju
kgymnastprogrammet_HSV
_091118.pdf   
(Reviderad 2009-11).  
 
http://www.mdh.se/utbild
ning/program/20102-
22805 (Uppdaterad 2010-
10) 

Umeå 
universitet 
(UmU) 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 

Verksamhetsförlagd utbildning i 
sjukgymnastik I (7.5hp) 
 
Verksamhetsförlagd utbildning i 
sjukgymnastik II (7.5hp) 
 
Ingen praktik 
 
Verksamhetsförlagd utbildning i 
sjukgymnastik III (12 hp) 
 

4 v. 
 
 

5 v. 
 
 
- 
 

8 v. 

http://www.umu.se/digital
Assets/48/48644_program
versikt-h10--2-.pdf  
(Reviderad 2010-08) 
 

Uppsala 
universitet 
(UU) 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

Verksamhetsförlagd utbildning vid 
neurologiska funktionsstörningar  
 
Verksamhetsförlagd utbildning i sluten 
somatisk vård 
 
Verksamhetsförlagd utbildning i 
primärvård 
 
Ingen praktik 
 

6 v. 
 
 

4 v. 
 
 

6 v. 
 
 
- 

http://www.uu.se/node70
0?pKod=MSG1Y&lasar=10/
11 - 
(Reviderad 2010-07) 

 

http://www.med.lu.se/sjukgymnastutbildning/utbildningsplan
http://www.med.lu.se/sjukgymnastutbildning/utbildningsplan
http://www.med.lu.se/sjukgymnastutbildning/utbildningsplan
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.27205!VOV21_sjukgymnastprogrammet_HSV_091118.pdf
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.27205!VOV21_sjukgymnastprogrammet_HSV_091118.pdf
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.27205!VOV21_sjukgymnastprogrammet_HSV_091118.pdf
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.27205!VOV21_sjukgymnastprogrammet_HSV_091118.pdf
http://www.mdh.se/utbildning/program/20102-22805
http://www.mdh.se/utbildning/program/20102-22805
http://www.mdh.se/utbildning/program/20102-22805
http://www.umu.se/digitalAssets/48/48644_programversikt-h10--2-.pdf
http://www.umu.se/digitalAssets/48/48644_programversikt-h10--2-.pdf
http://www.umu.se/digitalAssets/48/48644_programversikt-h10--2-.pdf
http://www.uu.se/node700?pKod=MSG1Y&lasar=10/11
http://www.uu.se/node700?pKod=MSG1Y&lasar=10/11
http://www.uu.se/node700?pKod=MSG1Y&lasar=10/11

