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Inledning 
 
Kommittén tillfrågades om att bidra till extern evaluering av Master i Idrottsfysioterapi.  
I mandatet för evalueringen tillfrågades kommittén att undersöka följande punkter: 
 

• Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv  
• I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentens aktive rolle i egen 

læringsprosess  
• I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og hvilke 

forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats?  
• I hvilken grad undervisnings- og vurderingsmetoder støtter opp under læringsmål  
• Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå  
• Tilrettelegging for faglig relevant studentutveksling og i hvilken grad studentene møter en 

tydelig forventning fra fagmiljøet om å dra på utveksling i løpet av studietiden  
• Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra 

praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde  
 
Följande dokumentation förmedlades till kommittén: 
 
• Programrapporter (årlig rapportering, utarbeides av programleder) 
• Eksamensoppgaver 
• Sluttrapporter fra Studiebarometer 2016 og 2018 (nasjonal undersøkelse som gjennomføres i 

tredje semester i de fleste norske gradsstudier bachelor/master). Studiebarometer från 2018 
baseras på 13 svar vilket är 72% av alla studenter 

• Evaluering MAIF forrige kull  
• Resultater fra kandidatundersøkelse 2015 
• Nøkkeltall 
• Fagseksjonens handlingsplan  

 

Vidare information inhämtades från NIHs hemsida:  

• www.nih.no där mera beskrivning av programmet och kurserna finns, bland annat 
studieplanen  

• samt http://www.nih.no/student/kvalitetssikring-av-utdanningen/nokkeltall-og-
rapporter/periodisk-evaluering/  där dokumenten ”Periodisk evaluering av studieprogram 
ved NIH – veileder” och ”Håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved norges 
idrettshøgskole” fanns. 

 

 

Kommitténs arbete 
 

Kommittén har avgränsat arbetet till de specifika punkterna som efterfrågades och försökt belysa 
styrkor och svagheter, samt, vid behov, kommit med förslag för förändringar. Enligt instruktionen 
skall: mandatet utformes etter en gjennomgang av de senere års ordinære programevalueringer, 
nasjonale retningslinjer, eksisterende strategiplan for NIH og seksjonens handlingsplan. 

http://www.nih.no/
http://www.nih.no/student/kvalitetssikring-av-utdanningen/nokkeltall-og-rapporter/periodisk-evaluering/
http://www.nih.no/student/kvalitetssikring-av-utdanningen/nokkeltall-og-rapporter/periodisk-evaluering/
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Utvärderingen skall normalt baseras på skriftlig dokumentation och intervjuer med till exempel 
studenter, alumner, lärare på programmet och ledning. 

Kommittén har läst igenom tillsänd dokumentation samt tillgänglig information från hemsidor. Vi har 
haft två digitala möte (via zoom) där upplägget av arbetet planerades. Vi beslutade då om en 
gemensam träff på NIH 16-17 december 2019 då vi även skulle intervjua studenter från olika 
årskullar, lärare och kliniska handledare. Vi första zoom-mötet diskuterades specifika intervjufrågor, 
som senare dokumenterades skriftligt och kommenterades av alla i gruppen via e-mail. 

Inför mötet hade en preliminär rapport skrivits utifrån inläst skriftlig dokumentation. 

Vid besöket på NIH genomfördes intervjuerna i fyra grupper: 

• 2 studenter som gick för närvarande första terminen på programmet 
• 2 lärare på programmet av vilka en var kursansvarig för en av ingående kurserna 
• 2 handledare i den kliniska praktiken 
• 2 studenter från tidigare årskullar, alumner (en via skype) 

Utöver detta är en av kommitténs medlemmar före detta student på programmet och en är eller har 
varit lärare både på de kliniska och teoretiska ämnena. Besöket på NIH avslutades med intervju med 
programansvarig. 

Efter intervjuerna arbetade gruppen fram ett reviderat utkast på rapporten där även förslag till 
förbättringsåtgärder fanns. Slutliga sammanställningen av rapporten genomfördes under slutet av 
december och korrigerades via e-mail. 

Kommitténs ledare, Joanna Kvist, har skrivit de preliminära versionerna av rapporten som har 
kommenterats och reviderats av hela gruppen. Slutrapporten har tagits fram och godkänts av hela 
gruppen. 

 

 

Beskrivelse av Master i Idrettsfysioterapi, NIH 
 

Masterprogrammet i idrettsfysioterapi har som mål å gi studentene kunnskap og ferdigheter i å 
utføre klinisk arbeid og forskningsarbeid. Studiet skal gi kunnskap og ferdigheter i forebygging, 
behandling og rehabilitering av idrettsskader. Programplanen viser at studiet er et 120 studiepoengs 
(sp) masterprogram med masteroppgave på 40 sp inkludert i programmet som har opptak 
annethvert år. I følge programplanen skal studiet kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid 
med idrettsfysioterapifaglige problemer og oppgaver samt veiledet klinisk praksis. Studiet er primært 
et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor utvalgte deler av 
idrettsfysioterapifaget (faglig og klinisk). Studiet gir kompetanse til å fylle noen av kravene mot 
spesialisttittel i idrettsfysioterapi. Studiet danner også grunnlag for doktorgradsstudier innen 
fagområdet idrettsfysioterapi.  

Spesifike læringsmål så som de beskrives i studieplanen 

Kunnskap 

Kandidaten  
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• har innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til forskning i 
idrettsfysioterapi 

• har kunnskap om vitenskapelige teorier, metoder og erfaringer med å arbeide selvstendig og 
kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi 

• har kunnskap og forståelse for idrettsmedisinske problemstillinger innenfor forebygging, 
behandling og rehabilitering 

• har inngående kunnskap om sammenhengen mellom idrettslig aktivitet og skader 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan gjøre rede for teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av 
treningsmetoder, øvelser og dosering innen forebygging, behandling og rehabilitering 

• kan gjøre rede for risikofaktorer og skademekanismer i ulike idretter, og på ulike nivå og 
kjønn 

• kan kritisk vurdere og presentere resultater fra sentrale epidemiologiske og eksperimentelle 
studier på fagfeltet 

• kan utvikle rehabiliteringsprogram både individuelt og i grupper for pasienter med ulike 
problemer i muskelskjelettsystemet 

• kan legge opp ett forebyggende treningsprogram for utøvere i ulike idretter 
• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med 

gjeldende forskningsetiske normer 
• kan tolke og reflektere over egne og andres data i lys av eksisterende kunnskap på området 
• kan søke, vurdere og anvende vitenskapelig litteratur for kritisk å belyse 

idrettsfysioterapifaglige spørsmål 

Kompetanse 

Kandidaten 

• har evne til kritisk refleksjon over idrettsfysioterapi som et fagemne innenfor helse og 
samfunn 

• har kompetanse innenfor forebygging, behandling og rehabilitering av akutte og kroniske 
muskelskjelettskader 

• kan delta aktivt i faglige diskusjoner innenfor fagfeltet og bidra til utvikling av god praksis 
• kan utøve og utvikle egen profesjonalitet innenfor idrettsfysioterapi 
• kan formidle og være kritisk til litteratur og delta i idrettsfysioterapifaglige diskusjoner 

 

Studiet er organisert slik at første studieår (60 sp) gir studentene innsikt i idrettsfysioterapi og 
vitenskapelig metode. Andre studieår består av masteroppgaven som er et selvstendig arbeid (40 sp) 
og en tre måneder praksis ved et fysikalsk institutt (20 sp).  

Første studieår undervises det i 6 obligatorisk evner: 

• Vitenskapsteori (5 sp) 
• Vitenskapelig metode (5 sp) 
• Idrettsfysioterapi (20 sp) 
• Statistikk (5 sp) 
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• Spesiell metode – prosjektplan (5 sp) 
• Fysisk aktivitet og helse (20 sp) 

Det idrettsspesifikke emne Idrettsfysioterapi utgjør 1/3 av studiepoengene første året. Det er ikke 
spesifisert i programplanen hvilke temaer eller evner som blir undervist i dette emnet.  

Målsetningen for programmet er utformet som læringsutbytteskrivelser mot kunnskaper, ferdigheter 
og kompetanse. Læringsutbyttet er kortfattet men presist beskrevet og det skrives klart hva formålet 
med studieprogrammet er. Som eksempel presiseres det i programplanen at en mastergrad i 
idrettsfysioterapi vil gi en spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og 
rehabilitering. 

I følge programplanen er undervisningen preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer 
avhengig av hvilke emner som det undervises i. Undervisningen kan veksle mellom forelesninger, 
egenstudier og arbeide i store og små grupper med og uten veiledning. Programplanen antyder noe 
om vurderingsformene ved at studentene skal fremlegge resultat/arbeid både muntlig og skriftlig.  

Andre året er 2/3 av året satt av til arbeid med masteroppgaven (40 sp), og studentene får tildelt 
veileder av det fagmiljøet hvor studenten er tilknyttet når masteroppgaven gjennomføres. Den 
resterende 1/3 av året er satt av til praksis.  

Det er tre praksissteder som studentene tilknyttes til:  

• NIMI, Ullevål Stadion i Oslo 
• Best Helse på Ekeberg i Oslo 
• Gnist i Bærum 

Det er ulikt på året når studentene er i praksis. Noen har praksis først på året, noen i midten og noen 
på slutten. Studentene vil i de periodene de ikke er i praksis jobbe med masteroppgaven. I 
programplanen er det beskrevet hva som er læringsutbytte (mål) for praksis perioden, men det er 
ikke beskrevet hvordan eller hvilke kriterier studentene blir vurdert for å oppnå bestått/ikke bestått. 
I følge beskrivelsen av studieprogrammet vil studentene i denne perioden få en midlertidig avtale 
med Helfo som gir inntekt fra behandlingen av pasienter i form av refusjon og egenandeler etter 
takstplakaten, men med et fradrag i form av kostnader for praksisperioden som skal betales direkte 
til praksisstedet. Det presiseres at kostnadene er lavere enn inntektene fra pasientbehandling i 
praksisperioden.  

 

Opptakskrav til studiet er: 

• Bachelorutdanning i fysioterapi 
• Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
• Søkere med minimum 9 måneders relevant praksis (100% stilling) som fysioterapeut, fra dato 

norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak 

 

Studenter på programmet 

Programmet tar opp 20 studenter hvert annet  år. År 2015 var det 141 som søkte programmet som 
første valg. I gjennomsnitt gjennomførte ca 95% av alle studentene programmet. Alle studenter som 
begynte på programmet i 2017 har gjennomført studiet (100% genomförande). Siden 2006 har 6 kull 
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med studenter gjennomført studiet. Totalt har 108 studenter har tatt eksamenog 26 av desse har 
senare avlagt doktoreksamen (PhD) på NIH. Det betyr at 24% har gått vidare med studier som er lavt 
regnet med tanke på at studenter fra de siste kullene ikke har vært i stand til å ha gjennomført PhD 
eller blitt tatt opp som PhD studenter ennå. Komiteen har heller ikke tall på hvor mange av 
studentene som har gått videre med PhD studier ved andre universiteter/høgskoler. 

 

 

Komiteens oppfatning av programmet  
 

Nedan följer en beskrivning av programmets styrkor och svagheter, så som kommittén har uppfattat 
dessa utifrån skriftlig dokumentation och intervjuerna. Vid behov föreslås åtgärder för att höja 
kvalitén. Texten är uppdelad under rubriker enligt mandatet. 

 

Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv 
 
Programmets syfte är att förbereda studenten att kunna arbeta på ett självständigt och vetenskapligt 
sätt med problem och uppgifter inom idrottsfysioterapi. Det finns specifika lärandemål på kunskaps-, 
färdighets- och kompetensnivå. I studiebarometern från 2018 syns det att studenterna, med något 
undantag, anser utbildningen relevant för arbetslivet. Genomsnittet ligger något högre jämfört med 
andra utbildningar. För att kunna svara på frågan om relevans för arbetslivet tillfrågades studenterna 
i intervjuerna om varför de sökt programmet, vilka förväntningar de hade och om dessa uppfylldes. 
Studenter som läste programmet för några år sedan hade en tydlig bild att de var intresserade av 
idrottsmedicin medans studenter som påbörjade utbildningen hösten 2019 hade ett bredare mål. De 
ville fördjupa sig inom fysioterapi för att bli bättre fysioterapeuter och behandla patienter på ett bra, 
evidensbaserat sätt. De ville gärna jobba inom idrottsmedicin, men tror att det kan vara svårt att få 
jobb inom detta område. De färdiga studenterna tyckte att programmet hade stor relevans för deras 
vidare arbete. Man känner sig tryggare i det kliniska arbetet efter att man gått programmet och har 
fått förmåga att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur samt förmåga att differentiera 
mellan pålitlig och icke pålitlig kunskap.   
 
En viktig del som togs upp i intervjuerna var att studenterna fick ett brett kontaktnät inom 
idrottsmedicin som har underlättat framtida arbete. De menar att både lärare och handledare var 
mycket generösa och inkluderande i arbetet och som student får man en känsla av att hamna inne i 
kärnan av idrottsfysioterapi. Även handledare i det kliniska arbetet tyckte att programmet var en bra 
rekryteringsbas för att anställa nya medarbetare. 
 
Arbetsfältet för idrottsfysioterapi kan vara ganska brett och är inte direkt definierat inom 
programmet. I programmets lärandemål sätts stor vikt på fysioterapeutens arbete i 
rehabiliteringsklinik med idrottsmedicinsk inriktning, med förebyggande, behandlande och 
rehabiliterande insatser, framför allt efter skador relaterade till fysisk aktivitet och idrott. En 
idrottsfysioterapeut kan även arbeta på fältet med förebyggande av skador, omhändertagande av 
akuta skador samt återgång till idrott efter skada. Den kliniska praktiken inom programmet bedrivs 
enbart på rehabiliteringskliniker och frågan är hur väl förberedda studenterna är för arbete på fältet 
inom idrottsklubb, vilket innefattar skadepreventivt arbete, akut omhändertagande samt den sista 
delen av rehabiliteringen och övergången från rehabiliteringskliniken till  idrott och tävling. I 
intervjuerna framkom det att denna del delvis saknades. Studenterna önskade också mera diskussion 
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och information om hur teamsamarbetet fungerar på fältet och om de olika yrkesgruppernas roll och 
ansvar.  
 
Teoretisk kunskap och vetenskapligt förhållningssätt. Programmet ger en bra grund till framtida 
arbete inom rehabiliteringsklinik men även för arbete med andra patienter med muskuloskelettala 
problem. Studenterna lär sig grundligt teori inom ämnet samt lär sig att identifiera och kritiskt 
granska vetenskaplig litteratur. Detta framkom, med några undantag, från studiebarometern 2018 
men även från intervjuerna med studenterna. Några studenter önskar mera praktik medans andra 
anser att praktiken har varit lagom lång. För vissa har programmet varit avgörande för att fortsätta 
arbeta klinisk som fysioterapeut. Lärarna poängterar att ett viktigt mål med programmet är att 
studenterna ska lära sig att tänka kritiskt och få rutiner för livslångt lärande vilket studenterna 
bekräftar att det är färdigheter som de fått ut av genomfört program. Sammanfattningsvis är 
studenterna väl förbereda för ett kliniskt arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Klinisk tjänstgöring (praksis). Under andra studieåret gör alla studenter en obligatorisk klinisk 
tjänstgöring under 3 månader på en av tre stora rehabiliteringskliniker i Oslo-området. Inom den 
kliniska tjänstgöringen mot slutet av studierna kan studenten praktisera lärda moment och se hur 
dessa fungerar i verkligheten, ”in real life”. Enligt kursledningen fungerar samarbetet mellan 
utbildning och klinikerna mycket bra. Även handledare är mycket nöjda med studenterna, men kan 
också identifiera områden där samarbetet med NIH, men framför allt med andra handledare kan 
förbättras (se nedan). Många handledare i kliniken är även engagerade som lärare i de teoretiska 
ämnen vilket höjer trovärdighet.  
 
 
 
 
I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentens aktive rolle i egen 
læringsprosess  
 
Enligt studieplanen är arbetsformerna: Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og 
arbeidsformer avhengig av hvilke emner som velges. Det betyr en veksling mellom forelesninger, 
egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid 
både muntlig og skriftlig, for eksempel resymé og kritisk analyse av pensumartikler, prosjektrapporter 
og gruppeoppgaver. Det legges noe vekt på opplæring ved bruk av IKT. 
 
Mycket i undervisningen är förutbestämt, med specifika föreläsningar, uppgifter och seminarier. I 
studiebarometern 2018 ser det ut som att studenterna inte är fullt nöjda med deras möjlighet att 
påverka programmet. Samtidigt så är skattningen jämförbar, eller även något högre, jämfört med 
andra utbildningar. Det kan vara så att studenterna kanske inte direkt kan se vilken effekt deras 
utvärdering har haft då det oftast är en trög process att göra ändringar. Tex har studenterna gett 
feedback om innehållet i statistikundervisningen samt några krockar med undervisning och 
examination. Enligt programs ansvarig har detta åtgärdats inför kommande kurser, men det är inget 
studenterna i nuvarande kurs ser.  
 
Upplägget av kurserna gör att det blir mycket egna studie där studenterna blir tvingade att ta en 
aktiv roll. Detta upplevs som positivt då det liknar arbetssättet både i klinik men även ifall man 
fortsätter med forskning. Ibland kan studenterna önska sig mera lärarledd undervisning, men de kan 
även se fördelarna med grupparbete där studenterna själva förbereder presentationerna. En viktig 
del då i lärandet är att studenterna verkligen får tid att diskutera sina presentationer och får adekvat 
feedback av lärarna. Som det är nu upplever både studenter och lärare att det är för kort tid för 
diskussion och feedback på fredagarna då studenterna har presentationer. 
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I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og 
hvilke forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats?  
 
Lärare i programmet har hög kompetens och deras forskning ligger i den internationella fronten. Det 
är flera professorer som undervisar. Enligt programledningen handplockas alla lärare för att kunna ge 
den bästa undervisningen och kunna förmedla den senaste forskningen inom de olika relevanta 
ämnen. I studentbarometern från 2018 framkommer det tydligt att studenterna är nöjda med 
lärarinsatserna och tycker att lärarna är engagerade. Studenterna är överlag nöjda med vägledningen 
och feedbacken de få från lärare och övriga studenter – denna utvärdering ligger över snittet för 
andra utbildningar inom institutionen och nationellt. Studenterna anser också att det ställs tydliga 
krav och förväntningar på dem.  
 
Även i intervjuerna med tidigare studenter framkom det att kvalitén på föreläsarna var mycket hög 
och att man som student hade stor tillit till lärarna. Man kände sig inkluderad och som en del av den 
idrottmedicinska miljön. Majoriteten av alla projektarbeten är knutna till olika pågående 
forskningsprojekt och studenterna upplevde att de blev en del av gruppen och var mottagna med 
stor ödmjukhet. De fick möjligheten att vara med på internationella konferenser. 
 
En stor del av programmet är den vetenskapliga skolningen. Nästan uteslutet görs alla 
mastersprojekt inom ramen av annan pågående forskning på sektionen, vilket gör att studenterna får 
en realistisk bild av forskningsprocessen och är ofta en garanti för hög vetenskaplig kvalitet. Några 
projekt publiceras i internationella vetenskapliga studier och i vissa fall har studenter presenterat 
studieresultat i internationella konferenser. Många tidigare studenter har också stimulerats och 
motiverats till fortsatta vetenskapliga studier i form av PhD. Några tidigare studenter är nu lärare och 
handledare i programmet.  
 
Studenterna är överlag nöjda med lärandemiljön vad gäller den sociala och akademiska miljön mellan 
lärare och andra studenter, bibliotekstjänster, lokaler för undervisning och olika 
undervisningshjälpmedel. Det finns ett visst missnöje vad gäller IKT-tjänster där skattningen även är 
lägre än genomsnittet för andra utbildningar. Å andra sidan skattar studenterna att digitala verktyg 
och IKT används i hög grad i undervisningen, högre jämfört med andra program inom institutionen 
eller nationellt. Från intervjuerna framkom det också att studenterna känner sig inkluderade vilket 
beror på lärarnas engagemang, ödmjukhet och öppenhet samt att studentgruppen är så liten.  
 
Trots att studenterna överlag värderar programmet högt så anser några att det är till lite eller låg 
grad motiverande eller professionellt utvecklande (2 respektive 1 student i denna kull). Genomsnittet 
är samma eller något lägre jämfört med andra utbildningar. Absoluta majoriteten av studenterna 
skattar det egna engagemanget och motivationen som hög eller mycket högt. 
 
Arbetsbelastningen kan variera mellan de olika momenten, men detta beror även mycket på vilken 
student man frågar. En betydande faktor är praktiken som kan ligga tidigt i terminen eller sent, 
samtidigt som uppsatsen ska lämnas in. Många studenter arbetar upp till 60% parallellt med 
studierna. I intervjuerna framkom det också att alla inte lägger ned full tid på studierna. Detta kan 
även påverka negativt andra studenter i grupparbete. Å andra sidan är det viktigt med en stor 
flexibilitet vid studenterna så att flera har möjlighet att gå programmet. Det är också en fördel att ha 
klinisk erfarenhet innan man påbörjar studierna, eller till och med arbeta kliniskt samtidigt med 
studierna. 
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I hvilken grad undervisnings- og vurderingsmetoder støtter opp under læringsmål  
 
Programmets lärandemål är framför allt inriktade till vetenskaplig skolning och kliniskt arbete. Med 
tanke på den vetenskapliga skolningen så är många moment uppbyggda så att de skall likna 
situationer i vetenskapliga sammanhang, som tex att förmedla information och forskningsresultat via 
tryckta posters och att hålla föredrag med samma instruktioner som vid konferenser, tex 10 minuter 
presentation och 5 minuters diskussion. Många studenter har också gått vidare till doktorandstudier 
och avlagt doktorsexamen. Med tanke på den andra delen, kliniskt arbete, så är fysioterapi ett 
praktiskt ämne med grunder i teori och forskning. Programmet har en bra integration av teoretiska 
och praktiska ämnen och studenterna har också verksamhetsförlagd utbildning genom den kliniska 
tjänstgöringen. Lärarna i programmet är världsledande i både forskning och kliniskt arbete vilket ger 
goda förutsättningar till att kunna uppnå lärandemålen. 
 
Från intervjuerna med tidigare studenter framkom det en viss önskan på mera fokus på rationalen 
bakom behandlingsmetoder, förklara mera ”varför” och inte bara ”hur”.  Detta kommer förbättra 
möjligheten till självständigt och kritiskt kliniskt resonemang. Kommittén uppfattar att denna del 
finns med som uppgifter i kursen ”idrottsfysioterapi” men kan kanske lyftas mera så det blir 
tydligare.  
 
De två största teoretiska kurserna på programmet, utöver vetenskaplig metodik, är 
”idrottsfysioterapi” och ”fysisk aktivitet och hälsa”. Upplägget på kurserna varierar lite, men 
principen är att man har föreläsning/ introduktion i ett ämne i början på veckan, sedan eget arbete i 
grupp under vecka och till slut gruppredovisning med diskussion och återkoppling i slutet på veckan 
(fredagar). Det fanns både positiva och negativa kommentarer om detta. Det var mycket positivt för 
att man var tvungen att fördjupa sig i ett ämne och kunna redovisa på fredagen. Arbetssättet kräver 
stor självständighet och disciplin. Man blir bra på att söka och granska litteratur och byta ämne från 
vecka till vecka. Att arbeta i grupp upplevs mycket positivt för inlärningen och förståelsen, samtidigt 
som det kan vara frustrerande om inte alla i gruppen lägger ned lika mycket arbete, till stor del 
beroende på att de även arbetar på klinik. På den negativa sidan var att gruppdynamiken kunde ha 
stor påverkan på hur resultatet blev. Man önskar kanske mera styrning av kursledningen för att 
förbättra grupparbetet. Ett annat problem kan vara att uppgiften kräver att man fördjupa sig i ett 
litet område med risken att man missar helheten. Arbetssättet upplevs generellt som positivt med 
det kanske kan finnas utrymme för förbättring. Det finns också en viss önskan från studenterna för 
mera föreläsningar och mera tid för diskussion och återkoppling på fredagsseminarierna.  
 
På intervjuerna med både studenter och handledare framkom det att det saknas en tydlig 
beskrivning på bedömningskriterier för uppgifterna i kurserna, till exempel vid framläggning av 
uppgifterna på fredagarna och kliniska tjänstgöringen. Studenterna kan känna osäkerhet av vad som 
förväntas från dem, speciellt under de första veckorna. Även nya lärare som inte har varit 
involverade i programmet under flera år, har svårt att bedöma nivån för uppgifterna. Det samma 
gäller handledarna på kliniken. Det verkar dock som att, trots avsaknad av tydliga skriftliga 
bedömningskriterier, finns det en klar samsyn på arbetssättet. Angående de teoretiska delarna så är 
en lärare på programmet, oftast programansvarig, alltid med på seminarierna och kan därifrån få en 
sammansatt bedömning av varje individuell student – och samtidigt vara ett stöd för den läraren vid 
det specifika momentet. Sammanfattningsvis är resultatet ändå tillfredställande och uppgifterna 
håller hög kvalitet. 
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Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå  
 
I studiebarometern från 2018 framkommer det att studenterna är mestadels nöjda med 
informationen kring programmet. Det är något lägre skattning på administrationen (där dock 
majoriteten är nöjda) men också på kopplingen mellan ämnen. Vid intervjuerna med både studenter 
och lärare framkom det dock att kurserna hänger bra ihop med varandra och att det finns en logisk 
struktur. Det uppfattades också som mycket positivt att kurserna inte går in i varandra. 
 
Generellt skattas det egna inlärningsprocessen till hög eller mycket hög. Den delen som lyfts högst är 
den vetenskapliga skolningen där 67% av studenterna är mycket nöjda. De yrkesspecifika 
färdigheterna skattas något lägre vilket kanske också speglar att programmet är på avancerad nivå 
(mastersutbildning) och kliniska verksamheten enbart är 3 månader. I intervjuerna framkom det att 
studenterna fick både djup och bred kunskap. Det framkom att det fanns en viss snedfördelning där 
vissa ämnen fick mera fokus än andra. Tex fanns det stort fokus på styrketräning jämfört med 
uthållighetsträning. Frågan är också om alla teman som är relevanta inom idrottsfysioterapin finns 
med, tex nutrition och psykologi. 
 
I intervjuerna var det svårt att få beskrivet hur progressionen ser ut under programmet. Både 
studenter och lärare tyckte att studenterna blev successivt bättre och bättre på att kritiskt granska 
vetenskaplig litteratur och att själva analysera data ock skriva rapporter. Studenterna tyckte också att 
de fick en stor erfarenhet i presentationsteknik. 
 
 
 

Tilrettelegging for faglig relevant studentutveksling og i hvilken grad studentene møter 
en tydelig forventning fra fagmiljøet om å dra på utveksling i løpet av studietiden  
 
Det framgår inte i dokumenten om det finns möjlighet till studentutbyte. I intervjun med studenter 
kan de inte svara om ev arbete om utbyte. I rapporten från programansvarig står det att denna 
möjlighet kommer att undersökas under hösten 2018. I intervjun med programansvarig nämndes att 
det finns förslag att en student kan åka på utbyte under delar av mastersuppsatsen under 2020. 
Programledningen arbetar aktivt med frågan. 
 
I handlingsplanen står det att sektionen har en ambition att göra utbildningarna attraktiva för 
utländska studenter genom att lägga om undervisningen från norska till engelska. Detta har dock inte 
gett några resultat hittills och det finns också vissa svårigheter i det praktiska genomförandet av 
internationaliseringen. Tex är ett behörighetskrav för att bli antagen till programmet att man har 
norsk auktorisation som fysioterapeut. 
 
 
 
Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver 
fra praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde  
 

I programmet ingår 3 månader klinisk tjänstgöring vilket har utvärderats mycket positivt från 
studenterna. Vissa studenter önskar mera praktik och andra tycker att det är tillräckligt. 

I intervjuerna med handledare framkom det att de var mycket positiva till att handleda studenterna, 
de värderar uppgiften högt och vill verkligen göra ett bra jobb.  På alla kliniker fanns det bra rutiner 



Periodisk evaluering Master i Idrottsfysioterapi 12 

för att kunna ta emot studenterna och genomföra undervisning och handledning. Handledarna 
upplever delvis avsaknad av bedömningskriterier och vilka krav man kan ställa på studenterna. De 
skulle också vilja ha mera information om utbildningens innehåll för att bättre kunna sätta sig in i 
studenterna situation. 

Vid intervjuerna, efterfrågade handledarna mera samarbete mellan klinikerna, vilket skulle kunna 
förbättra och effektivisera arbetet. Undervisningen som sker på kliniken kan samköras för alla kliniker 
och roteras mellan dessa. Studenterna skulle också kunna ha mera utbyte av varandra genom tex 
peer learning.  

Alla handledare är erfarna och några har också handledarutbildning. Det kan dock vara önskvärt med 
pedagogiska diskussioner som initieras från NIH och kanske kortare handledarutbildning med 
moderna pedagogiska metoder. Handledarna önskar också att få specifik återkoppling från 
studenterna om hur de upplever handledningen och om det finns något att förbättra. Några ställen 
gör redan sådan utvärdering, men det skulle vara bra med gemensam utvärdering för alla ställen. 
Enligt studiebarometern 2018 så finns en sådan utvärdering, men den återkopplas inte till 
handledarna. 

Sammanfattningsvis upplever handledarna att det är mycket positivt med att handleda dessa 
studenter. Studenterna är generellt mycket kunniga och ambitiösa. 

Kommittén lyfte också frågan om klinisk tjänstgöring även på fältet för att praktisera förebyggande 
åtgärder, akut omhändertagande och återgång till idrott. I diskussion med studenter så angav de att 
de inte var så väl förbereda för detta arbete. De nämnde också att de saknade kunskap om hur 
samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom idrottsmedicin på klinik och på fältet fungerar. Ett förslag 
från kommittén är att studenterna ska ha ett antal timmar praktik i idrottslag, som de ska ansvara 
själva för att ordna. Dessutom bör man dokumentera att man behandlat, eller fördjupat sig i ett visst 
antal patienter med de specifika diagnoserna som är vanliga inom idrottsmedicin.  

 

 

Övriga kommentarer 
 

Behörighetskraven för att påbörja programmet är Norsk auktorisation samt minst 9 månaders klinisk 
tjänstgöring. Studenterna i programmet har oftast olika mycket kliniskt erfarenhet innan de påbörjar 
programmet. Det fanns en uppfattning, både mellan tidigare studenter och handledare att studenten 
får ut mest från utbildningen om de har mera klinisk erfarenhet innan de påbörjar. Som en annan del 
framkom det också önskemål om praktik vid idrottsfältet, vilket några studenter redan har 
erfarenhet av. Kommittén diskuterade att studenternas erfarenheter skulle kunna ligga till grund vid 
antagning av nya studenter. Vi var dock lite oklara på hur detta kunde se ut.  

När studenterna söker är de medvetna att programmet är mera teoretisk än praktiskt inriktat. 
Upplägget av programmet har en hög flexibilitet vilket är mycket positivt. Flexibiliteten gynnar att det 
blir en heterogen grupp studenter som generellt är positivt för studierna.  
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Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
 

Kommittén har generellt sett att programmet är mycket populärt, har högt söktryck och håller 
mycket hög kvalitet. Nedan följer kommittén förslag till förbättringsarbete: 

• Kursernas upplägg med mycket egna studier, grupparbete och flexibilitet. Överlag är 
studenterna nöjda, men efterfrågas tydligare krav på innehåll och presentation. Mera tid för 
diskussion på fredagar skulle vara en tydlig förbättring och möjlighet till bättre 
kunskapsinhämtning. Då mycket arbete bygger på grupparbete, behövs tydligare krav för 
grupparbetet både för att effektivisera detta och för att underlätta bedömningen av 
individuella studenter. 

• Kliniska tjänstgöringen: 
o Undervisningen som bedrivs av handledarna under den kliniska tjänstgöringen skulle 

med fördel kunna samköras så att alla studenterna som är ute under samma period 
träffas på ett av de tre praktiskställen och har samma lärare. Undervisningen skulle 
kunna  roterar veckovis mellan ställen. Studenterna kan också ha mera utbyte av 
varandra tex genom gemensamma träffar för att diskutera patientfall och peer 
learning.  

o Programmet skulle kunna vara tydlig med vilka specifika krav som ställs på 
studenterna under den kliniska tjänstgöringen. Man kan tex dokumentera att man 
behandlat, eller fördjupat sig i ett visst antal patienter med de specifika diagnoserna 
som är vanliga inom idrottsmedicin. 

o För att underlätta för handledare och ge en rättvis transparent studentbedömning, 
kan det vara bra med tydligare bedömningskriterier som handledarna kan använda 
för bedömning av studenterna på kliniken/praksis.  

o Bättre kommunikation mellan NIH och praktikställen kan ev förbättra kvalitén men 
även nöjdhet hos handledare. Även vidareförmedla återkopplingen från studenterna 
om praktikplatsen. 

o Möjlighet till handledarutbildning. 
• Praktik på idrottsfältet vad gäller prevention, akut omhändertagande och återgång till idrott. 

Specificera antal timmar. Kan tex vara med på ”Norway cup”,  följa en patient/idrottare 
tillbaka till idrott etc. 

• Internationalisering: ge möjlighet till det utbyte, både in- och utresande 

 

Oppsummering, generelle betraktninger  
 

Sammanfattningsvis bedömer kommittén att programmet håller mycket hög kvalitet. Programmet är 
populärt och har ett gott rykte. Enligt studiebarometern 2018 vill 100% av studenterna 
rekommendera utbildningen till andra. När studenterna söker programmet, vet de att det är mera 
teoretisk inriktat. Programmet har ett bra upplägg med hög flexibilitet. Kommittén har vissa förslag 
till förbättring framför allt inom den kliniska tjänstgöringen, samt att ge möjlighet till praktik inom 
idrottsfältet.  
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