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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) har under 2022 utvärderat programmet Biomedicin 
inriktning träningsfysiologi enligt Högskolans Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (dnr L 2018/50).  

Utvärderingen har genomförts av externa sakkunniga och ett internt utskott. Glenn Björklund, 
Mittuniversitetet, och Linda Vixner, Högskolan Dalarna, har varit externa sakkunniga. Det interna 
utskottet bestod av:  

- Urban Johnson, ledamot i FUN och ordförande i utskottet,  
- Jonnie Eriksson, lärarrepresentant från FIH,  
- Lovisa Zakari, studentrepresentant, samt 
- Jessika Andersson, handläggare. 

Utskottet har sammanträtt två gånger, den 16 mars och den 15 september. Ett möte med externa 
sakkunniga genomfördes den 5 september. Alla ledamöter var närvarande vid samtliga tillfällen.  

Utvärdering av Biomedicin inriktning träningsfysiologi 
Utskottet anser att de inkomna underlagen överlag ger en tillfredsställande bild av utbildningen, och 
underlagen har utformats i enlighet med de instruktioner som angivits. Programbeskrivningen hade 
tjänat på en mer komplett skrivning med hänsyn till Högskolans riktlinjer, framför allt 
forskningsanknytningen.  

De externas rapport är överlag positiv och lyfter ett unikt program som har potential till att utbilda 
studenter som fyller en lucka mellan hälso- och sjukvården och det övriga samhället. Dock anser de 
att utbildningen är otydlig och orimligt bred för tre års studier. Denna bredd kan riskera i brister i 
såväl djup som färdigheter.  

Brister 
De externa experterna har identifierat tre brister som måste åtgärdas: 

• Otydligheten kring kunskapsområdet och den ibland bristande kopplingen mellan området 
och lärandemålen i kurserna. Förslagsvis ett tydligare naturvetenskapligt perspektiv då 
kursutbudet till stora delar motsvarar detta, men där vissa kurser och skrivningar i 
programbeskrivningen leder tankarna till helt andra områden. 

• Säkerställa måluppfyllelse inom området färdighet och förmåga vilket bland annat innefattar 
en större tillgång till labben för egenträning i större utsträckning. 

• Anställa en ansvarig för testlaboratoriet för att öka tillgänglighet till labbet men även för att 
säkerställa kvalitetsarbetet för de metoder man avser utbilda studenterna inom. 

Utskottet anser att de två första punkterna är brister som måste åtgärdas. Den tredje punkten anser 
utskottet är ett utvecklingsområde för programmet.  

På frågan ”säkerställer utbildningen måluppfyllelse?” ger de externa experterna omdömet ”delvis” på 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, hållbar utveckling och internationalisering. Dock tas 
inte hållbar utveckling eller internationalisering upp som brister i sammanfattningen. 
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Utvecklingsområden 
Identifierade utvecklingsområden för programmet att arbeta vidare med inom ramen för dess 
kvalitetsarbete är:  

• Texten i programbeskrivningen gällande hållbar utveckling måste ses över med avseende på 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Även kursplanerna bör ses över med hänsyn till hållbar 
utveckling. detta understryks även i de externa experternas rapport.  

• Utveckla lärandemål i relation till fysisk aktivitet och träning för sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. 

• Utbildningen bör se över fler samverkanspartners som ligger inom utbildningsområdets 
inriktning till exempel företagshälsovård. 

• Samhällets och arbetslivets behov nu och i framtiden behöver skrivas fram tydligare i 
programbeskrivningen. 

• Tydligare beskrivning av hur arbetslivet är med och påverkar utbildningen behöver skrivas 
fram. 

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att programmet erhåller omdömet Ifrågasatt kvalitet. 
Akademin ska inom 3 månader lämna in en analys till Forsknings- och utbildningsnämnden 
inklusive förslag på om utbildningen ska utvecklas eller avvecklas. 

Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2022/29 och går att få genom 
att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se.  
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