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KURSENS BENÄMNING 

PT-Utbildning 

ÄMNESBLOCK 

Idrottsmedicin 

ANTAL HÖGSKOLEPOÄNG 

Kursen motsvarar x högskolepoäng 

UTBILDNINGSNIVÅ 

Grundnivå under termin 1 

BETYGSGRADER 

Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betygsskalan är målrelaterad. 

BESLUTANDE ORGAN 

Kursplanen är fastställd i utbildningsnämnden 

DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE 

2019-11-08 

KURSPLANEN GÄLLER FRÅN 

Vårterminen 2020 

FÖRKUNSKAPER & BEHÖRIGHET 

Behörighet för kursen ges till färdigutbildade manuella terapeuter och fysioterapeuter samt till studerande 
för dessa yrken. Förkunskaper: Motsvarande 40 högskolepoäng med godkänt resultat i Anatomi 
(Systematisk anatomi, Rörelseapparatens anatomi & Nervsystemets anatomi), Fysiologi (Biokemi, 
Cellbiologi, Histologi, Organsystemen, Arbetsfysiologi & Näringslära) samt grundkurs i Psykologi 
(Beteendevetenskap & Samtalsmetodik) 

LÄRANDEMÅL 

Efter genomgången kurs ska deltagarna: 
- kunna utföra en fullständig konsultation med patienter/klienter i syfte att kunna avgöra vilken fysisk 
träning som är bäst lämpad under rådande förutsättningar. 
- förstå och praktiskt kunna tillämpa de principer som träningsläran bygger på. 
- ha en praktisk övningsförståelse tillräcklig för att kunna välja och anpassa träningsövningar efter en 
patients/klients behov och förutsättningar. 
- kunna genomföra och dra slutsatser av enklare rörelseanalyser på en patient/klient. 
- kunna instruera träningsövningar enligt principiellt, -individuellt och prestationsutförande. 
- kunna göra fullständiga, individuellt målinriktade och anpassade träningsprogram för patienter/klienter. 

INNEHÅLL 

Teoretisk digital föreläsning i träningslära. Praktiska lektioner i övningsförståelse och coaching. Under 
kursen tränas deltagaren i att självständigt analysera rörelse, bedöma den praktiska relevansen i fynden från 
rörelseanalyser (screening) samt rekommendera, instruera, korrigera och anpassa träningsövningar 
baserade på all den sammanställda informationen från konsultation, undersökning och funktionell 
screening. 



ARBETSFORMER FÖR LÄRAKTIVITET (UNDERVISNING) 
Samtliga delområden som studeras innehåller ett teoripass och ett gruppseminarium. 

EXAMINATION 

Examinationen innefattar tre moment. Dels en individuell skriftlig tentamen som görs online, dels ett 
praktiskt prov som görs parvis, dels två inlämningsuppgifter som görs enskilt. För kursdiplom krävs 
godkänt i samtliga moment samt minst 90% närvaro på kursen. Vid underkänt resultat av ordinarie 
examinationer ges deltagaren möjlighet till omexamination.  

ARBETSLICENS 

Efter godkänd kurs är deltagaren behörig att ansöka om den svenska PT-licensen hos FRISK och/eller 
den internationella PT-licensen EQF4 via EREPS. 

KURSVÄRDERING 

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som fastställts i Utbildningsnämnden. 

KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL  

Kurslitteratur: 
Kurskompendium Träningslära/Coaching vid Naprapathögskolan 
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