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Fastställd: 2022-09-27 

Kursplan för Fysioterapeuternas kurs i 
förbättringskunskap 
Denna kurs riktar sig i första hand till dig som har en pågående 
specialistutbildning enligt Fysioterapeuternas specialistordning eller planerar att 
ansöka till specialistutbildningen eller ansöka om dispens från handledning. 

Kursen riktar sig även till dig som är företagare för att uppnå kraven i 
Socialstyrelsens föreskrift om kvalitets- och ledningssystem (SOSFS, 2011:9). 

Kursen är för dig som tidigare inte gått utbildning eller kurs i 
förbättringskunskap. 

Kursmål 

Att ge grundläggande kunskap i förbättringskunskap för att kunna initiera och 
driva konkreta förbättringsarbeten i din kliniska vardag. 

Lärandemål 

• Ge kännedom om de lagar och föreskrifter som fysioterapeuter behöver 
beakta kopplat till kvalitetsarbete. 

• Ge kännedom om kunskapsområdet förbättringskunskap. 

• Ge en förståelse för hur förbättringskunskap kompletterar den 
professionella kunskapen. 

• Ge kunskap om samt kunna tillämpa metoder och verktyg inom 
förbättringskunskap. 

Efter kursen förväntas deltagarna självständigt kunna initiera och genomföra 
förbättringsarbete i sin kliniska vardag. 

Upplägg 

Kursen genomförs digitalt, med en förinspelad introduktionsföreläsning, följt av 
fem digitala träffar med föreläsning en gång per månad. 



 

 

 
 

 

 

 

   2 
 

 

Kursen består även av eget arbete i form av skrivuppgifter. Du kommer under 
kursen genomföra ett eget valfritt förbättringsarbete, antingen i klinik eller ett 
personligt förbättringsarbete. 

Undervisning och läraktiviteter 

Kursen inleds med en webbinspelad introduktionsföreläsning, följt av fem 
digitala föreläsningar, individuella skrivuppgifter samt gruppdiskussioner. 
Deltagarna måste ha möjlighet till att medverka digitalt. Kursens design är 
baserad på aktiv medverkan och interagerande mellan deltagarna.  

Examination via digitalt posterseminarium. 

Obligatoriska delar  

• Att genomföra ett förbättringsarbete 

• Att delta vid examinationen med en poster 

Antal platser 

 20  

Urval 

Sökande som har en pågående specialistutbildning har förtur till denna kurs, 
övriga platser fördelas efter först-till-kvarn-principen. 

Kostnad 

• Kostnadsfritt för dig som har en pågående specialistutbildning 

• 1000 kr (inklusive moms) för medlemmar 

• 4000 kr (inklusive moms) för icke medlemmar.  

 


