Uddannelsestitel
Professionsbachelor i fysioterapi

Formål
Formålet med professionen er, med udgangspunkt i menneske, krop og
bevægelse at optimere, vedligeholde og genskabe funktionsevne og sundhed
gennem livets faser. Fysioterapeuten varetager selvstændigt udredning,
diagnostik, behandling og rehabilitering rettet mod menneskets funktionsevne,
sundhed og livskvalitet.
Fysioterapeutens kernekompetence er at kunne:
 Lede, planlægge, udøve, evaluere, udvikle og formidle fysioterapeutisk
praksis samt koordinere patient- og borgercentrerede sundhedsindsatser
i en innovativ og helhedsorienteret forståelse med respekt for
menneskets autonomi og værdighed.
 Foretage test og screening samt diagnostisk og prognostisk udredning og
behandling af dysfunktioner i muskuloskeletale og fysiologisk relaterede
systemer, smertetilstande samt psykosomatiske problemstillinger.
 Anvende sundhedsteknologiske løsninger samt udvælge og dosere
manuel vævsbehandling/ledmobilisering, fysisk træning, genoptræning
og rehabilitering gennem kritisk refleksion, klinisk ræsonnering og
beslutningstagning,
 Foretage sundhedspædagogisk vejledning og undervisning.
 Samarbejde og kommunikere situationsbestemt med borgere, patienter,
pårørende, civilsamfund samt sundhedsprofessionelle parter.

Struktur: (Varighed og opbygning)
Uddannelsen er normeret til 3½ år og tilrettelagt over 7 sammenhængende
semestre. Et semester har et omfang på 30 ECTS-point (herefter ECTS) og
afsluttes med prøve.
Uddannelsens samlede omfang er 210 ECTS. De er fordelt på en teoridel med
et omfang af 168 ETCS og en praktikdel med et omfang af 42 ECTS.
Semester

Tema

Teoretisk
undervisning

Praktik
(klinisk
uddannelse)

1. sem.

T1. Fysioterapi,
profession, videnskab og læring.
T2. Grundlæggende
fysioterapeutisk
undersøgelse og
ræsonnering.
T3. Fysioterapeutisk
intervention med
fokus på
bevægelsesanalyse

29 ECTS

1 ECTS

26 ECTS

4 ECTS

2. sem.

Tvær
professionelle
uddannelseselementer

Valgfrie
uddannelseselementer

2 ECTS

3. sem.

4. sem.

5. sem.

6. sem.

7. sem.

og til-pasning af
fysisk aktivitet.
T4. Grundlæggende
fysioterapeutisk
undersøgelse,
ræsonnering og
diag-nosticering.
T5. Fysioterapeutisk
undersøgelse og
klinisk ræsonnering,
diagnosticering,
behandling og
genoptræning.
T6. Fysioterapi i
sundhedsfremme og
forebyggelse.
T7. Fysioterapeutisk
klinisk ræsonne-ring
og beslutningstagen i
behand-ling,
genoptræning og
rehabilitering.
T8. Fysioterapi i
sundhedsfremme og
forebyggelse.
T9. Fysioterapeutisk
klinisk ræsonne-ring
og beslutningstagen i
behand-ling,
genoptræning og
rehabilitering.
T10. Avanceret
fysioterapeutisk ræsonnering og
beslutningstagen i
fysio-terapeutiske
interventioner.
T11. Selvstændig og
kritisk professionsudøvelse og
udvikling.

30 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

3 ECTS

18 ECTS

12 ECTS

5 ECTS*

20 ECTS

10 ECTS

5 ECTS*

15 ECTS

15 ECTS

5 ECTS*

30 ECTS

10 ECTS

* i forbindelse med den kliniske undervisning
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