
 

 

Information till deltagare i Kunskapsprov för legitimation för ortopedingenjör med utbildning 

utanför EU/EES 

Teoriprov Del 3 Muntlig redovisning och diskussion, seminarium. 

9 Maj 2022, kl.13.00-16.00, Distans on-line med Zoom.  
länk: (anges enbart för deltagare)  

Testa Zoom i förväg, så att du vet hur du ska få ljud och bild att fungera och hur du delar din 

presentation, skärm. Anslut i god tid. För sen ankomst innebär att man inte får göra provet och 

räknas som ett underkänt tillfälle.  

 

Del 3: Muntlig redovisning och diskussion, seminarium. 

Analys och diskussion av vetenskapliga artiklar i relation till evidensbaserad praktik (EBP).  

Visa kunskap om relationer vetenskap och beprövad erfarenhet, visa förmåga att tillgodogöra sig 

vetenskaplig litteratur och teoretiskt tillämpa EBP.  

Genomförande:  

Muntlig redovisning på svenska med inkluderad strukturerad presentation (PowerPoint eller 

motsvarande) (max 20 min) och diskussion med bedömare. Om det är flera provdeltagare vid tillfället 

ingår gemensam diskussion. Alla provdeltagare förväntas delta aktivt i gemensam diskussionsdel för 

de kliniska problem som redovisas.  

Uppgiften innebär att, baserat på ett givet kliniskt problem och specificerade vetenskapliga artiklar;  

• formulera en evidensbaserad frågeställning enligt PICO-strukturen, 

• analysera artiklarna,  

• diskutera och redogöra för bedömning av det vetenskapliga läget och evidens för/mot 

ortopedteknisk behandling för det aktuella problemet baserat på de artiklar som ingår,   

• diskutera sökstrategi för att nå andra relevanta vetenskapliga artiklar. 

Redovisningen ska vara strukturerad, innehålla dessa delar och använda ett erkänt 

referenssystem, t.ex. APA. 

Vid detta provtillfälle är två personer anmälda till Kunskapsprov, och därför har Del 3 två kliniska 

problem med relaterade artiklar. 

Deltagaren får i e-postmeddelandet besked om vilket kliniskt problem och artiklar som denna person 

ska arbeta med för uppgiften. Gemensam diskussion efter redovisning sker med övriga deltagare och 

prov-bedömare. Samarbete mellan deltagare får inte förekomma, detta är ett individuellt prov. 

Deltagaren får tillgång till de tilldelade artiklarna i fulltext.   

  



 

Kliniskt Problem 1: Nedsatt gångförmåga vid stroke  

Artiklar: (Choo & Chang, 2021; Gorst et al., 2016; Karakkattil, Trudelle-Jackson, Medley, & Swank, 

2020) inklusive bilaga till Karakkattil et al . 

 

Kliniskt problem 2: Fysisk aktivitet med protes 

Artiklar: (Chadwell et al., 2020; Lansade et al., 2018; Roberts et al., 2021) 

 

Seminarium tidplan: 

13:00-13:10 Presentation och introduktion till seminarium. 

13.10-13.30 Redovisning 1 

13:30-13.45 Gemensam diskussion 1 

13.45-14.00 paus 

14.00-14.20 Redovisning 2 

14:20-14.35 Gemensam diskussion 2 

14.35-15.00 Avslutning 

 

Kontaktperson för proven: 

Sara Kallin,  

Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan, Jönköping University 

tfn: 036-10 12 74, sara.kallin@ju.se  
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