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Klinisk undervisning/Praktik 6. Semester      
Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 
timer om ugen. Underviser i praktikken registrerer og dokumenterer studerendes deltagelse og fremmøde i praktikken. I tilfælde af forfald vil 
den studerende skulle påregne erstatningspraktik. 
 
Semesterets tema: 
Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen 
i fysioterapeutiske interventioner        ECTS-point: 15 (fordelt på 10 uger) 
                      Heraf udgør 2 ECTS tværprofessionelt element 
            
 
Studerende: 
 

Praktikperiode: 

Praktiksted: 
 

Klinisk underviser: 

 
Beskrivelse af ansvar og selvstændighed: 
Fokus er på den studerende som selvstændig og kritisk professionsudøver.  
 
Det betyder, at den studerende har selvstændig patientkontakt i alle dele af det fysioterapeutiske arbejde og agerer som professionel problemløser 
i.f.t. komplekse fysioterapifaglige problemstillinger. Den studerende forventes selvstændigt at kunne planlægge, prioritere, evaluere, 
kvalitetssikre og dokumentere egen praksis - herunder arbejde med kritisk anvendelse af professions- og forskningsbaseret viden.  
 
Den studerende forventes selvstændigt, at kunne indgå aktivt, ligeværdigt og etisk forsvarligt i samarbejde med patient/borger og pårørende med 
respekt for forskellige værdier og opfattelser af sygdom og sundhed. Den studerendes forventes ligeledes at indgå aktivt og ligeværdigt og etisk 
forsvarligt i monofaglige, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer med hovedfokus på at sikre sammenhæng i patient/borgerforløb.   
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Den studerende er selv ansvarlig for at vurdere behov for vejledning – og selv tage initiativ til denne. Klinisk underviser fungerer som 
sparringspartner og giver feed-back på den studerendes forløb. I feed-back og sparring kommer den studerende med udspil teoretisk og praktisk. 
 
Studieaktiviteter i 6. Semesters praktik (5. Praktikperiode): 

• De studerende planlægger, udfører og tilpasser selvstændigt undersøgelse og intervention med udgangspunkt i patientens/borgerens 
helhedssituation og de rammer som praktikkonteksten tilbyder 

• De studerende udfører fysioterapeutisk diagnostik og differentialdiagnostik 
• De studerende arbejder med selvstændigt med at prioritere, udføre samt begrunde egen praksis ud fra professionel viden, 

kontekstuelle forhold samt patientens/klientens livsverden, ressourcer, præferencer og mål   
• De studerende integrerer undersøgelse, evaluering, justering og dokumentation i fysioterapeutiske interventioner i en løbende proces  
• De studerende initierer selvstændigt sundhedsfremmetiltag, forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering. Heri inddrages 

kvalitetssikring og dokumentation 
• De studerende arbejder både med enkeltborgere og med grupper af borgere 
• De studerende indgår professionelt i samarbejdsrelationer med patient/borger, pårørende og samarbejdspartnere 
• De studerende reflekterer løbende mundtligt/skriftligt ud fra praktikkens mål for læringsudbytter alene og i samspil med andre  
• Hver studerende afholder mindst 1 klinik, hvor de øvrige studerende deltager sammen med klinisk underviser. Vejledende beskrivelse 

af klinikker er tilgængelig på uddannelsens læringssite  
• De studerende arbejder bevidst med egen professionelle holdning og adfærd, herunder pædagogiske og kommunikative færdigheder  
• De studerende overholder gældende etiske retningslinjer, love og regler i udøvelse af professionen 
• Der afholdes forventningssamtaler ved praktikstart 
• Der afholdes midtvejsevaluering af de studerende og praktikstedet, samt slutevaluering inden klinisk prøve 
• Klinisk prøve afholdes i slutningen af praktikperioden 
• De studerende arbejder med skriftlig dokumentation med klar og præcis anvendelse af fagterminologi. Heri indgår udarbejdelse af 2 

arbejdsjournaler incl. lille teoretisk tillæg samt 2 arbejdspapirer, som indgår i de studerende portfolio (PO6.3). Disse skal godkendes 
af klinisk underviser og afleveres i næstsidste praktikuge efter anvisninger fra den semesteransvarlige underviser. Godkendelse gives 
til den tilstrækkelige præstation, der er minimalt acceptabelt. Klinisk underviser godkender arbejdsjournalen kvalitativt og det 
teoretiske tillæg vurderes kvantitativt dvs. har den studerende besvaret nedenstående i tillægget: 
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Med udgangspunkt i dit forløb med den patient/borger, som du har lavet arbejdsjournal på:  
1 Opstil kort relevante problemstillinger/pains som vedrører kvalitetssikring og/eller kvalitetsudvikling i relation til: 

• Sundhedsfaglig kvalitet m.h.t. struktur, proces, og resultater. 
• Patientoplevet kvalitet m.h.t. struktur, proces og resultater 
• Organisatorisk kvalitet m.h.t. struktur, proces og resultater 

2 Angiv hvilke kilder, du finder relevante til belysning af problemstillingerne (teorier, artikler, lovgivning, kliniske 
retningslinjer, etiske retningslinjer, nedskrevne procedurer fra det kliniske undervisningssted, organisationsplaner, m.v.). 

 
 
Udvalgte studieaktiviteter inden 6. semesters praktik: 
Undervisningen siden sidste praktikperiode på 5. semester har været relateret til nedenstående områder. Se i øvrigt uddybende i 
semesterbeskrivelser for 5. og 6. semester.  

• Sundhedsfremme, forebyggende og rehabiliterende indsatser inden for fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Problembaseret 
projektarbejde omkring selvvalgt målgruppe. (5. Semester) 

• Tværprofessionelt samarbejde (TPE) med andre sundhedsuddannelser (6. Semester): Identifikation af tværprofessionelle og 
problemstillinger og opstilling af kvalitetskrav til borgercentrerede og tværprofessionelle indsatser i sundhedsvæsenet. 
Portfolioaflevering 6.1 udarbejdes i.f.m. TPE-forløbet 

• Kvalitetssikring og –udvikling i fysioterapi gennem avanceret fysioterapeutisk ræsonnering (6. Semester). Der arbejdes med høj 
kompleksitet og kvalitet og ud fra hhv. et samfundmæssigt, et organisatorisk og individcentreret perspektiv. Portfolioaflevering 6.2 
udarbejdes som afslutning på forløbet umiddelbart inden praktikperioden. Her er fokus på udvikling af løsningsforslag som modsvarer 
en professionsrelevant problemstilling  

• Praksisrelaterede work-shops på 5. og 6. Semester med fokus på klinisk ræsonnering inden for fysioterapeutiske specialer og 
arbejdsområder 

  
 
 
Udvalgte studieaktiviteter efter 6. Semesters praktik: 
Efter praktikperioden har de studerende en skriftlig teoretisk prøve, som tager afsæt i semestrets tema samt undervisningen inden og under 
praktikken. En af de arbejdsjournaler, som indgår i portfolioaflevering PO 6.3 danner udgangspunkt for denne teoretiske prøve.  
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Mål for læringsudbytte, der danner afsæt for praktikken 
(er udarbejdet med udgangspunkt i 6. semesters mål for læringsudbytte jf. Studieordning SO16).   
Alle mål ses i relation til de konkrete borgere/grupper af borgere, som den studerende arbejder med i praktikken. 
 
Viden: Noter – anvendes ved evaluering på praktikstedet og i 

forbindelse med praktikopsamling på studiet. 

Redegøre for egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk og 
administrativt perspektiv 
 

 
  

Redegøre for professionens anvendelse af informations-, kommunikations- og 
velfærdsteknologi i relation til praktikstedet 
 
Redegøre for standarder for patientsikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i 
relation til praktikstedet 
 
Redegøre for modeller og metoder til evaluering og kvalitetssikring, 
kvalitetsudvikling og dokumentation i relation til praktikstedet 
 
Redegøre for prioriteringer af de professionelle indsatser gældende for praktikstedet 
 
 
 
 
 
Færdigheder: Noter – anvendes ved evaluering på praktikstedet og i 

forbindelse med praktikopsamling på studiet. 
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Reflektere over egen professions opgaver i et organisatorisk og administrativt 
perspektiv i relation til praktikstedet  
 

  

 
 

Udvælge, anvende, begrunde og reflektere over modeller, metoder og standarder til 
kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og evaluering relevante for praktikstedet 
 
Udvælge, anvende og vurdere udvalgte kliniske målemetoder i relation til 
diagnosticering, klassifikation og prognostiske forhold samt ændringer over tid 
 
I samarbejde med borgeren vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske 
løsninger med henblik på at undersøge og fremme borgerens bevægelsesmulighed og 
funktion samt deltagelse i samfundet 
 
Anvende professionsrelevant informtions- og kommunikation- og velfærdsteknologi, 
som i størst muligt omfang inddrager borgerens egne ressourcer 
 
Vurdere udvalgte teknologiers betydning i relation til at fremme ønskede aktiviteter 
 
Understøtte og skabe kontinuerlig udvikling ved løbende kritisk at reflektere og 
inddrage teori og relevant forskningsbaseret viden i professionsudøvelsen 
 
Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og 
patientforløb og sammenhænge herunder kunne formidle praksisnære faglige 
problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere 

 
Kompetencer Noter – anvendes ved evaluering på praktikstedet og i 
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forbindelse med praktikopsamling på studiet. 
Selvstændigt og professionelt vurdere i unikke og komplekse situationer  
 

 
 

I samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle bidrage til at udnytte ressourcer 
effektivt og sikkert gennem evaluering, dokumentation og kvalitetssikring. 
 
Efter relevans for den unikke patientsituation: Selvstændigt håndtere og tage ansvar 
for udførelse i forhold til udredning, diagnostik, behandling, genoptræning, 
sundhedsfremme, optimering af sundhed, samt forebyggelse og rehabilitering 
 
Selvstændigt indgå i en situationsbestemt terapeutisk relation til borgercentrerede 
ydelser – med udgangspunkt i gældende etiske retningslinjer, patientsikkerhed samt 
krav til journalføring og identificere og håndtere de etiske dilemmaer, der opstår 
under professionsudøvelsen 
 
Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation relateret til praktikstedet herunder 
indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, 
pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter 
 
Håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og 
med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren som en central og aktiv aktør i 
det individuelle forløb 
 
Håndtere og påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder 
informations og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst 
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Klinisk prøve  
Afholdes efter gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.  
  
Prøveform: 
Ekstern mundtlig praktisk prøve med udgangspunkt i patientundersøgelse og fysioterapeutisk intervention.  
Prøven afholdes på det kliniske undervisningssted.  
 
Forudsætninger:  
Godkendt portfolioaflevering og opfyldt mødepligt er en forudsætning for at gå til klinisk prøve. 
  
Eksaminator og censor:  
Ved prøven deltager en klinisk underviser og en underviser fra uddannelsen som eksaminatorer. Censor er ekstern. 
  
Bedømmelse: 
Den studerende bedømmes efter 7 trins skalaen. 
 
Tidsplan: 
Enkelte praktiksteder kan af hensyn til patienternes/borgernes tarv gives dispensation i.f.t. nedenstående tidsplan og forløb. Se nedenfor om 
dispensation til 2-dages prøve.  
 
Prøven tilrettelægges med én eksamensdag. Inden eksaminationen har den studerende har maksimalt 2 timer til at foretage forberedelse, 
undersøgelse, fysioterapeutisk intervention og refleksion. Disponeringen af tiden sammen med patienten/borgeren tager udgangspunkt i det 
kliniske undervisningssteds betingelser og patienten/borgerens tarv. Det indgår i de 2 timer, at den studerende udarbejder noter.  
Noter udleveres til eksaminatorerne i forbindelse med præsentation af borger under prøven. Noterne præsenterer kort: konklusion på 
undersøgelsesfund, fysioterapeutisk hovedproblem, hovedmål. Noter indgår ikke i bedømmelsen, men skal understøtte den studerendes 
præstation og oplæg. 
 
Eksaminationens varighed: 1 time.  
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Indhold: 
 

1. En mundlig del – varighed er 5 minutter 
• En kort præsentation af patient/borger 
• Konklusion på undersøgelsesfund 
• Beskrivelse af det fysioterapeutiske hovedproblem 
• Begrundelse for hovedmål 
• Argumentation for valg af fysioterapeutisk intervention på eksamensdagen på baggrund af de aktuelle undersøgelsesfund 

2. En praktisk del – varighed er 30 minutter med patient/borger deltagelse 
• Den praktiske del af prøven bør ligne en normal fysioterapeutisk intervention så meget som muligt. Den studerende disponerer 

selv over tiden med hensyn til undersøgelse – behandling – træning 
3. En mundtlig del – varighed er 15 minutter 

• Den netop afholdte praktiske del af prøven drøftes 
• Den studerende giver kommentar og refleksioner 
• Eksaminator stiller spørgsmål 

4. Votering og feedback – 10 minutter 
• Bedømmelseskriterier er semesterets læringsmål 

 
Bedømmelseskriterier: Den studerende bedømmes i.f.t. nedenstående mål for læringsudbytter.  
 
Færdigheder 

• Udvælge, anvende og begrunde metoder til evaluering af behandling 
• Udvælge, anvende og vurdere udvalgte kliniske målemetoder i relation til diagnosticering, klassifikation og prognostiske forhold 
• Hvor det er relevant: I samarbejde med borgeren vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske løsninger med henblik 

på at understøtte og fremme borgerens bevægelsesmulighed og funktion samt deltagelse i samfundet 
• Kritisk reflektere og inddrage teori og/eller forskningsbaseret viden i fysioterapeutiske interventioner 
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Kompetencer  
• Selvstændigt og professionelt vurdere i unikke og komplekse patientsituationer 
• Efter relevans for den unikke patientsituation: Selvstændigt håndtere og tage ansvar for udførelse i forhold til udredning, 

diagnostik, behandling, genoptræning, sundhedsfremme, optimering af sundhed, samt forebyggelse og rehabilitering 
• Håndtere og selvstændigt indgå i ligeværdig kommunikation med borger  

 
Reeksamination: 
Ved ikke bestået prøve tages kontakt til Fysioterapeutuddannelsen og tidspunkt for reeksamination aftales med den kliniske underviser. 
 

Dispensation til 2 dages prøve 

To dages prøve tilrettelægges med 1 forberedelsesdag og efterfølgende 1 prøvedag. På forberedelsesdagen kl. 8 trækker den studerende en 

patient og får udleveret journalen. Den studerende har herefter mindst 1 time til journallæsning og forberedelse af mødet med patienten. Det er 

alene eksaminanden, som har adgang til patienten. Den studerende har maksimalt 1,5 time sammen med patienten på forberedelsesdagen til at 

foretage undersøgelse og behandling. Disponeringen af tiden tager udgangspunkt i det kliniske undervisningssteds betingelser og patientens tarv. 

På prøvedagen afleverer den studerende et arbejdspapir (max ½  normalside) efter aftale med klinisk underviser. Resten af prøven forløber som 
ved én dags prøve. 
 
Hvilke steder, der afholdes 2 dages prøve, vil fremgå af prøveplanen. 
  
 
Andre forhold vedrørende prøven og prøvens afvikling   
Den kliniske prøve kan alene overværes af fysioterapeuter eller andet sundhedsuddannet personale. Disse forudsættes at kunne varetage deres 
tavshedspligt i forhold til informationer om patienten/borgeren. 
 
For at kunne give den studerende en nuanceret tilbagemelding på prøvens forløb er det ikke muligt, at patienten/borgeren overværer denne 
feedback, da det vil begrænse mulighederne for at inddrage eksempelvis patientens/borgerens reaktion på den fysioterapeutiske intervention. 
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Såfremt den patient, som den studerende har forberedt sig sammen med, af en eller anden grund ikke kan medvirke til eksamen, aflyses denne og 
en ny etableres. 
 
Ved at påbegynde semestret, er den studerende automatisk tilmeldt semestrets kliniske prøve. Eventuel framelding til prøven skal ske senest 4 
uger inden prøven begynder. Hvis den studerende melder afbud senere betragtes prøven som påbegyndt og der er brugt et prøveforsøg. (Se 
endvidere eksamensbekendtgørelsen).  
  
Øvrige krav vedrørende prøven fremgår af kapitel 14 og 16 i uddannelsens studieordning.  
 
 
Sidst revideret: 
2017.09.11 (aban, rost, Hanne Ehmsen, Anna Rønnow) 
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