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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola.

Ärendet
Vid utvärderingen av sjukgymnastutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda sjukgymnastexamen vid
Mälardalens högskola. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i
utbildningens förutsättningar och genomförande inte var tillfredsställande.
Mälardalens högskola fick därefter ett år på sig att åtgärda bristerna. För
uppföljningen av ifrågasättandet av sjukgymnastexamen utsåg Högskoleverket
följande sakkunniga: professor Gunnevi Sundelin (ordförande), professor Stefan
Lindgren, universitetslektor Cathrin Martin samt universitetslektor Lena NilssonWikmar. Mälardalens högskola inkom i april månad år 2008 med en redogörelse
av de åtgärder som vidtagits. Underlag för bedömningen har varit ovanstående
skriftliga redogörelse samt platsbesök. De sakkunnigas yttrande bifogas.
Bedömning
Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de rekommendationer som Högskoleverket gav i
utvärderingen år 2006. De sakkunnigas bedömning är att kvaliteten i
utbildningens förutsättningar, genomförande, resultat och den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen är tillfredsställande. Högskoleverket
instämmer i denna bedömning. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven
för att ge sjukgymnastexamen är uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Annika Vänje i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, informationschefen Eva Ferndahl och avdelningschefen Clas-Uno
Frykholm.

Anders Flodström

Annika Vänje

Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga

2

Sakkunnigas yttrande
Vid utvärderingen år 2006 (Högskoleverkets rapport 2007:23 R) bedömdes
utbildningens förutsättningar och genomförande inte vara tillfredsställande. Det
noterades att lärarna hade god kompetens, men att de var för få för verksamheten
och att den beteendemedicinska profilen fått en så framträdande plats i
programmet att den professionella kunskapen i sjukgymnastik kraftigt fått stå
tillbaka.
Mälardalens högskola rekommenderades att
•
•
•

•
•
•
•

anställa fler lärare i sjukgymnastik,
öka omfattningen av ämnet sjukgymnastik i utbildningsprogrammet,
öka inslagen av manuella metoder, fysisk träning, kroppsmedvetandeträning,
gruppledning och annan preklinisk sjukgymnastisk kunskap inför den
verksamhetsförlagda utbildningen,
fortsätta utbilda handledarna i verksamheterna så att den beteendemedicinska
profilen kan garanteras i verksamheten,
höja kraven på de kliniska handledarnas formella kompetens till magisternivå,
utse examinatorer på högskolan som ansvarig av examinationen av hela den
verksamhetsförlagda utbildningen,
vidta de åtgärder som rekommenderades i samband med Högskoleverkets beslut
om rätt att ge sjukgymnastexamen.

Vidtagna åtgärder
Vi noterar att Mälardalens högskola har tagit utvärderingen på stort allvar och att
lärosätet har arbetat intensivt och framgångsrikt med att komma tillrätta med den
framförda kritiken.
Flera universitetslärare har anställts i sjukgymnastik och en professur i
sjukgymnastik har varit utannonserad och är nu tillsatt med en befattningshavare,
som bedriver beteendemedicinsk forskning och verksamhet.
Ämnet sjukgymnastik har fått större plats i utbildningsplanen. Tre nya kurser
har tillkommit; sjukgymnastik och det friska åldrandet, 7,5 högskolepoäng, i
årskurs 1, sjukgymnastik: rörelse och funktion, preklinisk kurs, 7,5 högskolepoäng
i årskurs 2 och sjukgymnastik: metoder för åtgärder och utvärdering, preklinisk
kurs, 7,5 högskolepoäng i årskurs tre. Dessa kurser har bidragit till att den
yrkesspecifika kunskapen i prekliniska delar har ökat väsentligt. Studenter, kliniska
handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen och lärare vid högskolan var
samtliga nöjda med den förändrade kursplanen.
Utbildning av handledare i den beteendemedicinska profilen har erbjudits i
form av fristående kurser. Över 200 sjukgymnaster har gått kursen, varav de flesta
från Mälardalens upptagningsområde. Fortsättningskurser i beteendemedicinsk
behandling kommer att anordnas. Profilen är väl förankrad på fältet och i
lärargruppen och har även stor acceptans bland studenterna.
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Magisterutbildning i sjukgymnastik har ännu inte arrangerats, men det finns vid
Mälardalens högskola ett samarbete med bland annat Uppsala universitet.
Mälardalens högskola rekommenderades i utvärderingen att vidta de åtgärder
som framfördes i samband med Högskoleverkets beslut om rätt att ge
sjukgymnastexamen år 2004. Bedömargruppen ser positivt på att detta nu skett.
Lärosätet har etablerat ett samarbete med de tekniska utbildningarna vid
högskolan och kommer att bilda ett Rörelsecentrum för gemensamma projekt på
studentnivå och i forskning.
Arbetet med att utvidga ämnet sjukgymnastik till ett tydligt utbildningsinnehåll
med vetenskaplig förankring, progression och professionell tillämpning har
genomförts på ett tillfredsställande sätt i relation till den beteendemedicinska
profilen. Arbetet med att föra ut den beteendemedicinska profilen i den kliniska
verksamheten fortsätter och engagemanget för sjukgymnastutbildningen vid
Mälardalens högskola är stort i hälso- och sjukvården.

Slutsatser
Vi bedömer nu utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat,
inkluderande den verksamhetsförlagda utbildningen, som tillfredsställande. Vi
bedömer förutsättningarna att ytterligare förstärka kvaliteten på utbildningen som
goda.
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