
Fællesdel Fysioterapeutuddannelsen 
 
Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag  
med et omfang på mindst 5 ECTS-point. 

Fagområder  Antal ECTS* 

Sundhedsvidenskabelige fag i alt 66 

Heraf Videnskabsteori, etik og 
forskningsmetologi 5  

Heraf Movement Science 5  

Heraf Fysioterapeutisk undersøgelse, 
diagnosticering, udredning og behandling 12  

Heraf Smertevidenskab 5  

Heraf Muskoloskeletal fysioterapi 12  

Heraf Sundhedsfremme og forebyggelse 7  

Heraf Specialer 17  

Naturvidenskabelige fag i alt 40 

Heraf Anatomi 10  

Heraf Humanfysiologi og ernæringslære 13  

Heraf Patologi og farmakologi 17  

 Humanistiske fag i alt 9 

Heraf Sundhedspsykologi 5  

Samfundsvidenskabelige fag i alt 5 

I alt  120 

*Fagområderne skal til sammen give 120 ECTS.  
 
 Teori og klinik/praktik på uddannelsens første to år 
 
 

Teori og klinik/praktik Antal ECTS* 

Teori 103 

Klinik/praktik 17 

I alt 120 

*Antal teoretiske og antal kliniske/praktiske ECTS skal til sammen give 120 ECTS 
 
Prøver på uddannelsens første to år 

Intern/Ekstern Prøveform   Krav til fag/delprøver 

Intern   Teoretisk/praktisk  

Intern  Teoretisk/praktisk Anatomi 

Intern Teoretisk/praktisk Human Fysiologi, Ernæringslære 

Ekstern   Teoretisk/Klinisk  Patologi , Farmakologi  

 
 
 
 
 
 



Temaer på uddannelsens første to år 

 Navn på temaer og udfoldelse heraf Antal ECTS* 

T1 

 
Fysioterapi, profession, videnskab og læring 
 
Temaet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiets 
arbejdsformer og den studerendes læring i forhold til 
fysioterapeutisk praksis og professionens arbejdsområder, herunder 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer.  
Fokus ligger endvidere på forståelse af det fysioterapeutiske 
videngrundlag – herunder menneske-, krops- og sundhedssyn, samt 
de lovmæssige og etiske rammer for professionsudøvelsen. 
 10 

T2 

 
Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering 
 
Temaet orienterer sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og 
ræsonnering samt anvendelse af argumenter og belæg baseret på 
teorier fra praksis og videnskab.  
Med udgangspunkt i funktionsevne og livskvalitet er fokus på krop, 
bevægelse og berøring, som mål, middel og udtryksform, 
understøttet af viden om mennesket, herunder bevægeapparatet, 
fysiologisk funktion og patologi.  
Temaet orienterer sig endvidere mod den professionelle relation, 
kommunikation, samarbejde og borgerinddragelse.  
 20 

T3 

 
Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og 
tilpasning af fysisk aktivitet 
 
Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som 
bevægelsesanalyse, funktionsanalyse, motorisk kontrol/-udvikling og 
-læring. Som forudsætning for denne analyse inddrages anatomiske, 
fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset 
fysisk aktivitet, træning og genoptræning.  
Desuden inddrages teknologi – der kan anvendes til at undersøge og 
monitorere samt understøtte bevægelse og funktion. I planlægningen 
og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden 
om kommunikation, pædagogik og didaktik.  
 20 

T4 

 
Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og 
diagnosticering 

 
Temaet har udgangspunkt i en bio-psyko-social og kulturel forståelse 
af menneskets funktionsevne og livskvalitet. Med udgangspunkt i et 
borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med 
fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Som 
forudsætning for undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering 10 



inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I 
temaet er der fokus på berøring, palpation og manuelle færdigheder 
samt situationsbestemt kommunikation.  
 

T5 

 
Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, 
diagnosticering, behandling og genooptræning 
 
Temaet orienterer sig imod fysioterapeutisk undersøgelse, der tager 
udgangspunkt i borgerens livsverden, perspektiv og ressourcer. 
Klinisk ræsonnering, differential diagnostik og basal klinisk 
beslutningstagning er centrale begreber der understøtter 
evidensbaseret praksis. Der arbejdes endvidere med planlægning og 
evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i 
undersøgelsens resultater.  Relevante problemstillinger hentes inden 
for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder.   
 20 

T6 

 
Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 

 
Temaet retter sig mod det brede sundhedsbegreb, levekår, lighed – 
ulighed i sundhed i et samfundsperspektiv, og retter sig mod såvel 
arbejdslivet som fritidslivet og de kontekstuelle rammer herfor. 
Udgangspunktet er sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske 
teorier samt innovativ virksomhed inden for sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse.  Udgangspunktet er desuden fysisk aktivitet og 
bevægelse som mål og middel i forhold til individer og grupper. 
 10 

T7 

 
Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i 
behandling, genoptræning og rehabilitering 
 
Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk 
ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og 
rehabilitering i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og 
arbejdsområder. Fokus er på borgerinddragelse samt mono- og 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer.  Desuden retter temaet sig 
mod undersøgelser og behandlingsteknikker, der understøtter 
patienten/borgerens mulighed og forudsætning, for bevægelse og 
deltagelse. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske 
kontekster. 
 30 

I alt   120 

*Temaerne for de første to år skal til sammen give 120 ECTS.  
 
 
 
 
 



Regler om merit 
 
Studerende som har gennemført andet år på en anden uddannelsesinstitution indenfor samme 
uddannelse, vil ved overflytning få meriteret de første to år uden individuel vurdering. 
 
I øvrigt henvises til den gældende adgangsbekendtgørelse for bestemmelser om merit. 
 
Vedrørende merit for studieophold i udlandet henvises til studieordningens afsnit om internationalisering. 
 
Krav til professionsbachelorprojekt 
 
Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del og kan udarbejdes alene eller i grupper, mono- 
eller tværprofessionelt. 
 
Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. 
 
Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og selvstændige evne til at reflektere 
over professionens praksis og anvendelse af forskningsteori og videnskabelig metode i relation til en 
praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, 
formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed.  
Institutionen godkender problemstillingen.  
 
Projektets formål er, at den studerende erhverver kompetencer til at deltage i udvikling, igangsættelse og 
udførelse samt dokumentation og formidling af fagligt forsknings - og udviklingsarbejde og dermed bidrager 
til kvalitetsudvikling og formidling af fysioterapeutiske videns produktion. 
 
 
 
  



Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens første to år: 
 

Læringsudbytter fordelt på viden 

Redegøre for væsentlige områder af bevægeapparatets anatomi, fysiologiske funktioner og 
reaktioner i hvile og under fysisk aktivitet samt patologiske forhold af fysioterapeutisk relevans. 

På baggrund af fysioterapeutisk teori og metode redegøre for, samt analysere faktorer rettet mod 

undersøgelse og behandling inden for anvendelse af fysisk aktivitet, bevægelse og grundlæggende 

manuelle metoder. 

Redegøre for sundhedsbegreber og grundlæggende forhold i sundhedsarbejdet og 

sundhedsvæsenet samt begreber om levekår, helbred og sundhed i relation til 

borgeren/patienten. Herunder redegøre for grundlæggende etiske og lovgivningsmæssige forhold 

der sætter rammer for professionsudøvelsen. 

Har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens/patientens mål og kan indgå i 

tværprofessionelt samarbejde herom. 

Redegøre for sundhedspædagogiske/psykologiske teorier og metoder inden for sundhedsfremme, 
forebyggelse og kommunikation samt i forhold til de kontekstuelle rammer 

Redegøre for makronæringsstoffernes primære funktion, omsætning og lagring i kroppen 

Redegøre for grundlæggende kategorier af lægemiddeltyper og deres overordnede 
virkningsmekanismer (farmakodynamik). 

Læringsudbytter fordelt på færdigheder 

Anvende sundhedspædagogiske/psykologiske teorier i fysioterapeutisk intervention, samt 

inddrage borgeren/patienten heri. 

Udføre bevægeanalyse, funktions- og vævsundersøgelse samt vurdere dette i forhold til patologi, 

anatomiske strukturer, fysiologiske og biomekaniske forhold.  

Udvælge og anvende fysioterapeutiske undersøgelsesmetoder og gennem klinisk ræsonnering 

foretage grundlæggende kliniske beslutninger og differentialdiagnostiske overvejelser.  

Udvælge og anvende udvalgte målemetoder med henblik på diagnosticering og effektmåling. 

Udvælge og anvende fysioterapeutiske metoder og teknikker der understøtter 

borgerens/patientens forudsætninger for funktion, aktivitet og deltagelse. 

Anvende professionel kommunikation samt etablere en professionel relation til borgeren. 

Opsøge og have en begyndende anvendelse af forskningsbaseret viden relateret til 

evidensbaseret fysioterapeutisk praksis. 

Læringsudbytte fordelt på kompetence 

Tilrettelægge, gennemføre, argumentere for samt evaluere interventioner rettet mod fysisk 

aktivitet og bevægelse til udvalgte grupper.  

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere fysioterapeutisk praksis i relation til undersøgelse og 

behandling af forhold der involverer smerte, biomekaniske og vævsrelaterede overvejelser samt 

analyse og vurdering af bevægelses- og funktionsevne. Herunder tage højde for indikationer og 

kontraindikationer for fysioterapeutiske interventioner. 

Indgå i målrettede samarbejdsrelationer med borger/patient, samt mono- og tværprofessionelle 

samarbejdspartnere.  

 
 
 
 


