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0. Indledning

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
VIA Sundhed
VIA University College

Indledning
De lokale tillæg er udarbejdet med udgangspunkt i § 13 i Bekendtgørelsen om uddannelsen til
professionsbachelor i fysioterapi nr. 831 af 13. august 2008 og kapitler i studieordningen (specielt
kap. 6-10) og er gældende for Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.
Bekendtgørelsens § 13 anfører, at følgende områder kan beskrives og regelsættes særskilt for den
enkelte uddannelsesinstitution:
1.
2.
3.
4.

Det tværprofessionelle modul
Internationale uddannelsesmuligheder
Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder
Prøver og anvendte bedømmelsesformer

For alle fire områder er der udarbejdet tillæg tilpasset de lokale forhold på
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.
De lokale tillæg er udarbejdet i adskilte kapitler og kan læses uafhængigt af hinanden.
Tillægget er rettet mod flg. målgrupper:
•
•
•
•

Studerende
Teoretiske og kliniske undervisere
Ledere for de kliniske undervisningssteder
Ledere og administratorer på uddannelsesinstitutionen
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Tværfagligt fællesmodul – tværprofessionel virksomhed, modul 5
Det 5. modul er tilrettelagt således, at det består af en monoprofessionel og en tværprofessionel
del.
I den første monoprofessionelle del er der fokus på fysioterapeutens rolle og funktion i
Sundhedsvæsenet og i andre organisationer.
I den efterfølgende tværprofessionelle del arbejder de studerende sammen på tværs af
professioner (se nedenfor). De studerende præsenterer egen profession og praksis for hinanden
og arbejder derefter tværprofessionelt med aktuelle og eksisterende udfordringer i praksis, stillet
af praksis. Tilgangen er innovativ og entreprenant, og der fokuseres på sociale, kulturelle og
institutionelle faktorers betydning for sundhedsprofessionernes tværprofessionelle samarbejde
om sundhedsfremme, forebyggelse og/eller rehabilitering. De studerende præsenterer
efterfølgende løsningen på de udfordringer, de har arbejdet med, for udfordringsstillerne.
Sluttelig arbejder de studerende i grupper om et projekt, hvori det tværprofessionelle vægtes.
Projektet tager afsæt i kontakt med og besøg hos en ældre medborger, hvor fokus er på
sundhedsfremme og forebyggelse i eget hjem.
I den tværprofessionelle del deltager følgende seks uddannelser fra VIA University College:







Bioanalytikeruddannelsen
Bygningskonstruktøruddannelsen
Ergoterapeutuddannelsen
Ernæring og sundhedsuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
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2. Internationalisering i Fysioterapeutuddannelsen i VIA UC
Formålet med internationalisering i uddannelsen er at uddanne de studerende til at agere
professionelt inden for fysioterapeuters virksomhedsområde i en globaliseret verden. Uddannelsen
sigter derfor mod, at studerende opnår internationale og interkulturelle kompetencer, der indebærer
viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og til
at forstå, hvordan disse kan influere på udøvelse af fysioterapi.
Dette fordrer viden om andre kulturers opfattelser af sundhed og sygdom og om de
sundhedsproblemer, som i Danmark overvejende vedrører mennesker med anden etnisk baggrund
end dansk.
Internationalisering foregår på følgende måde:
 I den daglige undervisning
 På tværs af sundhedsuddannelser nationalt
 På uddannelsesinstitutioner i udlandet godkendt af egen uddannelsesinstitution
Internationale og interkulturelle kompetencer erhverves gennem etablering af internationale
netværk.
Centralt er:
 Det faglige perspektiv med fokus på viden og faglig udvikling
 Det personlige perspektiv med fokus på respekt, tolerance og forståelse
 Det interkulturelle perspektiv med fokus på handling og refleksion
Konkret betyder dette:
 At inddrage en international og interkulturel dimension i tilrettelæggelse af undervisning og
arbejdsformer i uddannelsen, såkaldt Internationalisation at home.
 At der skabes rammer og vilkår for studerende med henblik på at gennemføre studie-og
praktikophold i udlandet, som kan give merit i uddannelsen i Danmark. Uddannelsesinstitutionen
giver tilsagn om forhåndsmerit, hvis betingelserne herfor er til stede, jf. BEK nr. 831 af 13-082008, bilag 2, kap. 12.

2.1 Studieophold i udlandet
Studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i VIA UC har mulighed for at tage dele af den
teoretiske og/eller kliniske uddannelse i udlandet på godkendte uddannelsessteder.
Fysioterapeutuddannelsen i VIA UC har aftaler med forskellige uddannelsessteder i Norden, Europa
og Asien samt andre dele af verden, og der arbejdes hele tiden på at udvikle udvekslingsmuligheder
gennem etablering af bilaterale aftaler.
For hvert konkret længerevarende studieophold underskrives en Learning Agreement (LA) som
anbefalet af Styrelsen for International uddannelse og EU (se Bilag 2.a: LEARNING AGREEMENT).
Learning agreement sikrer et fagligt niveau for den studerende på det aktuelle uddannelsessted,
der svarer til niveauet i den danske uddannelse.
Det er den lokale internationale koordinator, der er ansvarlig for, at LA indeholder de elementer, der
er nødvendige, for at den studerende når sit læringsudbytte under studieopholdet. På baggrund af
LA accepteres uddannelsestilbuddet, og den studerende får forhåndsmerit. Beståelse af prøve eller
godkendelse af kliniske studier er en betingelse for endelig tildeling af ECTS point.
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Studieophold i udlandet finder typisk sted gennem etablering af bilaterale aftaler i modulerne 9 og
12.
Studieophold kan planlægges som længere perioder af minimum 12 uger og maksimum 6
måneder eller i korte perioder som fx sommerskole, udenlandsophold i modul 13 eller i relation til
udarbejdelse af bachelorprojekt.
Et studieophold vil ofte kræve fleksibilitet af den studerende til at påbegynde eller afslutte
udvekslingsstudier i fx ferietid, idet partnerinstitutionerne kan påbegynde semestre eller moduler
på andre tidspunkter end i Danmark.

2.2 Merit
Længere studieophold i forbindelse med Erasmus-aftale:
For at studerende kan meriteres for studier i udlandet, skal studieopholdet leve op til
procedurer for kvalitetssikring (jf. Bilag 2.b: ERASMUS sagsgangsbeskrivelse, studerende). Der er
desuden krav om en overvejende grad af overensstemmelse mellem det faglige indhold i
studieopholdet og mulighed for opfyldelse af læringsudbytter for de aktuelle moduler beskrevet i
studieordningen. Er begge forhold tilstede, tildeles den studerende forhåndsmerit (se også afsnit
2.3 Krav til godkendelse af uddannelsessteder).
Ved studieophold i hele moduler eller hele semestre accepteres partnerinstitutionens
bedømmelse i såvel teoretiske som kliniske uddannelsesforløb med efterfølgende tildeling af ECTSpoint.
Under længere studieophold i udlandet er den internationale koordinator på hjeminstitutionen
kontaktperson for den studerende.
Korte studieophold:
Under korte studieophold gennemføres som udgangspunkt fastlagte studieaktiviteter og
fastlagte prøver på egen uddannelsesinstitution, og der tilknyttes en vejleder fra
hjeminstitutionen.
Uddannelsen bliver af uændret varighed. Studieopholdet påføres eksamensbeviset af VIA UC,
Fysioterapeutuddannelsen.

2.3 Krav til godkendelse af uddannelsessteder
Der samarbejdes udelukkende med uddannelsesinstitutioner i udlandet, der matcher niveauet i en
dansk professionsbacheloruddannelse, når det drejer sig om længerevarende studieophold
(minimum 12 uger maksimum 2 semestre). Ved etablering af bilaterale aftaler inden for Erasmus+
eller med uddannelsesinstitutioner uden for Europa indledes samarbejdet med besøg. Hvis der i
forvejen er indgået Memorandum of understanding mellem VIA UC og den aktuelle institution samt
eventuelt bilaterale aftaler med andre uddannelsesretninger i VIA UC, arrangeres der stadig
bilaterale besøg med det formål at kvalitetssikre mulighederne i samarbejdet.
Der aftales præmisser for studieophold mellem Fysioterapeutuddannelsen og den pågældende
uddannelsesinstitution om information til studerende, vejledning af studerende og sociale forhold i
forbindelse med et ophold. Før en aftale underskrives, skal der være gensidig enighed om, at
studerende under studieophold kan få opfyldt læringsudbytterne for den pågældende periode.
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Hvis den studerende skal på studieophold i den kliniske del af uddannelsen sikres det, at der gives
vejledning af fagpersoner i forhold til niveau og omfang, og at evalueringssamtaler finder sted under
opholdet.

2.4 Kriterier og krav til studerende på udveksling
Kriterier med henblik på at blive godkendt til studieophold i udlandet:
 Den studerende besidder viden, færdigheder og kompetencer inden for de forudgående
modulers læringsudbytte, herunder beståede teoretiske og kliniske prøver.
 Den studerende har indsigt i egne ressourcer og kan skriftligt begrunde, hvorfor studieopholdet
har faglig og personlig relevans.
 Den studerende har de sproglige forudsætninger og kompetencer til at kunne studere og
kommunikere på et fremmed sprog for således at kunne få et tilfredsstillende udbytte af det
ansøgte studieophold
Den studerende vurderes som helhed egnet til studieophold på baggrund af opfyldelse af
ovenstående kriterier og en samtale med international koordinator. Samtalen tager udgangspunkt i
den studerendes ansøgningsskema til uddannelsen (se Bilag 2.c: Internt ansøgningsskema for
udvekslingsstuderende)
Opfylder en studerende kriterier for studieophold i udlandet, sender international koordinator ved
uddannelsen besked om behov for stipendier til studerende til international sekretær i
højskolesekretariatet. Hvis flere studerende, end partnerinstitutionen kan modtage, søger
studieophold ved samme partnerinstitution, vil udvælgelsen ske med afsæt i en fordelingsnøgle, der
tilgodeser en ligelig fordeling imellem studerende på de to uddannelsessteder i VIA.
Et længerevarende studieophold i udlandet skal evalueres ved at:
 De studerende udarbejder en afrapportering som refleksion over læringsudbyttet af opholdet (se
Bilag 2.d: Skabelon til rejsebrev). Afrapporteringen offentliggøres, så studerende, der overvejer
at søge studieophold i udlandet, kan orientere sig om andres erfaringer.
 De studerende evaluerer på evalueringsskemaer med kvantitative svarmuligheder med
mulighed for at uddybe svarene (Erasmus Student Report)
 De studerende drøfter afrapporteringen med den lokale internationale koordinator efter
hjemkomst.
Et korterevarende studieophold i udlandet skal evalueres ved at:
 De studerende udarbejder en afrapportering som refleksion over opholdet, dog ikke hvis
udlandsopholdet ligger i forbindelse med bachelorforløbet.

2.5 Kvalitetssikring af studieophold
Opsamling på evalueringerne sker løbende for alle studieophold. Er studieopholdet forløbet
problemfrit, er der ingen procedure for gensidig evaluering med den internationale koordinator på
stedet for studieopholdet og Fysioterapeutuddannelsen i VIA. Ved besøg hos samarbejdende
internationale institutioner er det dog fast procedure at gennemgå aftalen for studieophold og
evaluere både den og de gensidige studieophold. Ved problemer tages det op af de internationale
koordinatorer pr. telefon, mail eller brev. Problemer med studieophold drøftes mellem de
internationale koordinatorer i Sundhedsfaglig højskole (SFH) i VIA UC og beslutning om ophør af
samarbejdet kan blive en konsekvens.
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2.6 Økonomi
SU samt studielån udbetales under studieopholdet til ophold, der meriteres og ikke medfører
studieforlængelse.
I forbindelse med studier ved en uddannelsesinstitution i udlandet kan der søges stipendier.
Vedrørende nedenstående forhold henvises til VIAs Guide to Safeguard på:
http://www.viauc.dk/FYSIOTERAPEUT/AARHUS/UDDANNELSEN/Sider/udlandsmuligheder.aspx





Sygeforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Helbredsmæssige foranstaltninger
Børne- og straffeattest mm.

2.7 Nuværende aftaler om studieophold i udlandet
Norden og Europa
Fysioterapeutuddannelsen har samarbejdsaftaler i Erasmus+ programmet gennem bilaterale aftaler
med udvalgte uddannelsesinstitutioner i Norden og Europa. Oversigt over de udvalgte
samarbejdspartnere findes på Studienet for Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.
Landsdækkende udvekslingsaftale
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus administrerer for rektorforsamlingen for
Fysioterapeutuddannelsen i Danmark en national aftale med Faculty of Physical Therapy ved
Mahidol University i Thailand, http://www.pt.mahidol.ac.th/en/
Aftalen er for studerende ved alle fysioterapeutuddannelser i Danmark, med undtagelse af
uddannelsen i København. Aftalen består i en turnusordning, hvor de enkelte uddannelser min. hvert
fjerde år har mulighed for at sende studerende til Thailand.

2.8 Internationale studerende på Fysioterapeutuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsens procedure og retningslinjer ved modtagelse af internationale
studerende på Fysioterapeutuddannelsen følger Sundhedsfaglig Højskoles koncept for
internationale studerende.
Henvendelse vedrørende indkomne studerende sker til den internationale koordinator på
uddannelsesstedet. De to koordinatorer aftaler indbyrdes fordelingen af ønsker fra muligt
indgående studerende. De studerende får tilbudt plads, hvor det er muligt. Den internationale
koordinator er ansvarlig for, at der formidles kontakt til den indkomne studerende vedr.
bomuligheder.
2.8.1 Forventninger og krav til den internationale koordinator
Den internationale koordinator er endvidere ansvarlig for:
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At de kliniske uddannelsessteder/praktiksteder kender ansvaret i forhold til studieforløb og
organiseringen heraf, herunder læringsmål, eksamensstof og pensum.
At uddannelsesstedet har adgang til alle relevante uddannelsesdokumenter.
At modtage de internationale studerende og introducere til studieopholdet og E-portefolio.
At internationale studerende er tilknyttet en international koordinator på uddannelsen.
At internationale studerende tilbydes kontakt med en studerende (Buddy), der forpligter sig
på at støtte den internationale studerende til at etablere sociale/faglige relationer.
At internationale studerende er bekendte med uddannelsernes forpligtelser i dokumentet
Code of Conduct for Danish Institutions of Higher Education under the Ministry of
Education (2010):
https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/international_relations/Documents/Code%
20of%20Conduct%2024%2008%202010%20english%20version.pdf
At de internationale studerende i Sundhedsfaglig Højskole er bekendte med håndbog for
internationale studerende i VIA: Welcoming package for students at VIA. Håndbogen kan
downloades på www.viauc.com.
At der er en enkel kontaktflade til det internationale område i Sundhedsfaglig Højskole.
At uddannelserne deltager aktivt i det internationale samarbejde.
At internationale studerende underskriver en ”Tavshedserklæring” udformet på et for den
studerende forståeligt sprog”

Den internationale koordinator er endvidere ansvarlige for, at følgende er afklaret:
 At gældende retningslinjer for MRSA er fulgt. Links til Sundhedsstyrelsens vejledning vedr.
MRSA: http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/11nov/MRSAvejl2udg.pdf
 Ren straffeattest.
 Børneattest, hvis den studerende skal på et klinisk undervisningssted i Region Midtjylland
eller indenfor børneområdet i kommunalt regi.
 Oprettelse/registrering i SIS, studiekort, transportordninger mm.
 Registrering i forhold til internationaliseringstilskud eller STA.
 I nogle tilfælde sikre, at den studerende selv har en forsikring, der dækker ved udførelse af
erhverv.

2.8.2 Forventninger og krav til de kliniske uddannelsessteder
De kliniske uddannelsessteder/praktiksteder er ansvarlige for:





At ligestille internationale studerende med danske studerende og disses rettigheder.
At efterleve Code of Conduct for Danish Institutions of Higher Education under the
Ministry of Education (2010).
https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/international_relations/Documents/Code%
20of%20Conduct%2024%2008%202010%20english%20version.pdf
At udvise samarbejdsvillighed og imødekommenhed over for særlige opgaver og
udfordringer i forhold til religion, etik, faglighed mv., der naturligt er forbundet med
modtagelsen af internationale studerende.
2-6

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/













At informere om eventuelle forskelligheder i forhold til vilkår for aftaler for danske
studerende og hensigten med at modtage internationale studerende i egen organisation/
afdeling.
At afdække mulighederne for adgang til elektroniske dokumentationssystemer eks. EPJ og
intro til EPJ, adgang til rgt., hvor det er relevant, samt dagligt anvendte IT-systemer, der
kræver login.
At introducere den studerende til det kliniske uddannelsessted/praktiksted, opbygning og
organisering af det danske sundhedsvæsen.
At introducere til muligheder for lokale, sociale og kulturelle aktiviteter, eks udlevere pjecer
om kommunale aktivitetstilbud.
At introducere til dansk arbejds- og studiekultur, så den studerende kan indgå i disse og
reflektere i forhold til hjemlandets kulturer.
At sikre de internationale studerendes mulighed for regelmæssig vejledning i forløbet af
enten en uddannet fagperson eller vejleder.
At stille en vejleder til rådighed ved studieophold i mere end 4 uger.
I samarbejde med den studerende udarbejde individuel studieplan, eventuelt med mulighed
for at følges med andre faggrupper.
At udføre systematisk evaluering.

2.8.3 Forventninger og krav til de internationale studerende
Internationale studerende i Sundhedsfaglig Højskole skal have gennemført 1. år af deres
uddannelse og have gennemført og bestået alle normerede studiekrav (prøver, eksaminer,
obligatoriske opgaver etc.) forud for studieopholdet. De internationale studerende er ansvarlige for:
 At være bekendte med, at Sundhedsfaglig Højskole ikke nødvendigvis kan opfylde specifikke
ønsker i forhold til uddannelsessted, herunder klinisk undervisningssted.
 At deltage aktivt i introduktioner i Sundhedsfaglig Højskole og på uddannelsesstedet.
 At udarbejde individuel klinisk studieplan, herunder afstemning af gensidige forventninger i
forhold til eksempelvis rolle, vejledning, uddannelse, samarbejdsrelationer mm.
 At indgå i drøftelse om uddannelsen i hjemlandet, og hvordan de studerende ser deres rolle i
forhold til klienter/patienter og borger.
 At møde velforberedte i forhold til at drøfte læringsudbytte.
 At være indstillet på, at den individuelle kliniske studieplan følges og evalueres.
 At være indstillet på at arbejde i de aktuelle studierelevante medier, eksempelvis ePortfolio.
 I tale/skrift at kunne mestre et af følgende sprog; norsk, svensk, engelsk, tysk (tilføjet jf.
Welcoming package for students at VIA) eller dansk, således at de kan samarbejde med
klient/patient og borger, pårørende, kolleger jf. de beskrevne læringsudbytter for den kliniske
undervisning..
 At udvise åbenhed over for studie- og arbejdskultur og er reflekterende over denne i forhold
til praksis i Danmark og deres respektive hjemland.
 At være indstillet på at blive eksamineret med udgangspunkt i indgåede aftaler, jf. Learning
Agreement.
 At medbringe rekvirerede attester
 At underskrive ”Tavshedserklæring”
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Bilag 2.a: LEARNING AGREEMENT

Studies abroad (SMS)

SENDING INSTITUTION
Faculty / School-department.:
Programme of study-department.:
Head of Programme / Department:

International contact person:
Sending institution:

VIA University College, Skejbyvej 1, 8240, Risskov,
DK RISSKOV06, Tel. + 45 8755 0000, www.viauc.com

STUDENT’S PERSONAL DATA
First name(s):

Family name(s):

Date of birth:

Sex:

Male __

/ Female __

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD
Duration of stay: __/__/____ (DD/MM/YEAR) - __/__/____ (DD/MM/YEAR)
Host institution, faculty / school:
Country:
Course
code at
VIA 1)

Course
code
abroad
2)

Course title (as indicated in
the ECST information package 3)

Manner of
assessment 4)

Number of
ECTS credits

1,2,3,4) see page 3 for guidance
If necessary, continue this list on a separate sheet
Student’s signature

Date:

Sending Institution: _________________________________________________
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
International contact’s signature
Head of Programme / Department signature

Date:

Date:

Receiving Institution: _______________________________________________
We confirm that this proposed program of study/learning agreement is approved.
International contact’s signature
Head of Programme / Department signature

Date:

Date:

This page is only to be filled in and signed if any changes in the courses and projects chosen
arise during the period of study at the host university.
Name of student:
Date:
Sending Institution: VIA University College

Country: DENMARK

*CHANGES TO ORIGINALLY PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT
(to be filled in ONLY if appropriate)
Course Course
Course title (as indicated in
code at code
The ECST information package 3)
VIA 1)
abroad
2)

Manner of
assessment
4)

Deleted Added
Number
course courses of ECTS
credits

1,2,3,4) see page 3 for guidance
If necessary, continue this list on a separate sheet

Student’s signature

Date:

Sending Institution: _________________________________________________
We confirm that the changes in the proposed programme of study/learning agreement is approved.
International contact’s signature
Head of Programme / Department signature

Date:

Date:

Receiving Institution: _______________________________________________
We confirm that this proposed program of study/learning agreement is approved.
International contact’s signature
Head of Programme / Department signature

Date:

Date:

Guide
Attention: There are two possible ways for the student to be taught and evaluated
when completing the study abroad:
1. The institution abroad conducts the teaching and assessment during the stay
abroad. The courses at the host institution replace those at the home
institution.
2. VIA University College conducts the teaching/guidance and assessment of
courses and projects during the stay abroad (udlagt undervisning).

For the Learning Agreement to be approved, it is obligatory to fill in the data in the
fields marked 1) 2) 3) 4) in the section ‘Details of the proposed study programme
abroad’:
1) Course code at VIA: Only to be filled out in case 2
2) Course code abroad: Only to be filled out in case 1
3) Course Title:
- In case 1 fill in with the course title from the host institution
- In case 2 fill in with the course title at VIA University College
4) Manner of assessment: Shortly describe how the evaluation of the student is
carried out either by for example an oral or written exam, a project etc.

Please note that the Learning Agreement is not valid without the signature of the
student, home institution and host institution.

QUALITY COMMITMENT
For Erasmus student study visits
This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for Mobility

THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:
Define the learning outcomes of the study visit in terms of the knowledge, skills and competencies to
be acquired
Assist the student in choosing the appropriate host institution/organisation, project duration and study
content to achieve these learning outcomes
Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a
learning agreement with the selected students.
Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through
language training tailored to meet their occupational needs
Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence
or work permits and social security cover and insurance
Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Learning
Agreement
Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in
the Erasmus programme

THE SENDING INSTITUTION* AND HOST INSTITUTION/ORGANISATION JOINTLY
UNDERTAKE TO:
Negotiate and agree a tailor-made Leaning Agreement (including the programme of the study visit and
the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements
Monitor the progress of the study and take appropriate action if required

THE HOST INSTITUTION/ORGANISATION UNDERTAKES TO:
Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Learning Agreement) to match their
knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and
support is available
Draw a contract or equivalent document for the study visit in accordance with the requirements of
the national legislation
Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and
monitor their learning progress
Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of
the culture of the host country

THE STUDENT UNDERTAKES TO:
Comply with all arrangements negotiated for his/her studies and to do his/her best to make the studies
a success
Abide by the rules and regulations of the host institution/organisation, its normal working hours, code
of conduct and rules of confidentiality
Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the studies
Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the
studies.
Check and satisfy him/herself appropriate insurance cover such as travelling, luggage, illness,
accident, transport back home and public liability insurance.

Bilag 2.b: ERASMUS sagsgangsbeskrivelse, studerende
I denne vejledning beskrives sagsgangen i forhold til, hvorledes studerende og internationale
koordinatorer i uddannelsesenhederne i VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole skal forholde
sig i forbindelse med studerendes ønske om ophold af 3 måneders (13 ugers) varighed på
værtsinstitution, hvormed der er indgået ERASMUS-aftale om samarbejde.

ERASMUS – sagsgangsbeskrivelse, STUDERENDE
Trin

HVAD skal gøres

1

International Relations (IR) fremsender anmodning til SFH
om opgørelse af behov for ERASMUS-stipendier til
studerende på uddannelsesenhederne for hele
bevillingsåret primo februar.
Udsendelse af mail til internationale koordinatorer på
uddannelsesenhederne med anmodning om at opgøre og
meddele behov for ERASMUS-stipendier til studerende for
hele bevillingsåret primo februar.
Information om internationale muligheder, vejledning og
forhåndsgodkendelse af studerende til ophold.
Oplysning om studerende (angives med navn om muligt),
opholdsperioder og antal ønskede måneder til stipendier
sendes til ledelsessekretær/international sekretær medio
februar.
Studerende (angives med navn om muligt),
opholdsperioder og antal ønskede måneder til stipendier til
de enkelte uddannelsesenheder i SFH meddeles til
international koordinator, IR ca. 1. marts.
Opslag med indkaldelse af ansøgninger til ophold på
værtsinstitution, hvormed der er indgået ERASMUS-aftale
om samarbejde mailes til internationale koordinatorer på
uddannelsesenhederne primo/medio december.
Ansøgningsfrister:

2

3
4

5

6



7

International koordinator i IR

Ledelsessekretær/international
sekretær, Højskolesekretariatet
International koordinator på
uddannelsesenheden
International koordinator på
uddannelsesenheden
Ledelsessekretær/international
sekretær, Højskolesekretariatet
Ledelsessekretær/international
sekretær, Højskolesekretariatet

1. februar for efterårssemesteret
1. oktober for forårssemesteret

Ansøgningen består af 4 formularer:






HVEM gør det

Grant Payment Form
Student Contract
Student Application Form
Learning Agreement

Formularerne hentes på intranettet på stien:
”Forside - International – Internationale Dokumenter –

Den studerende og international
koordinator på
uddannelsesenheden

ERASMUS – sagsgangsbeskrivelse, STUDERENDE

8

9

10

11

12

Aftaleskabeloner – Erasmus formularer og vejledninger”
Grant Payment Form, Student Contract, Student
Application Form og Learning Agreement udfyldes og
underskrives.
Fremsendelse af udfyldt og underskrevet Learning
Agreement til værtsinstitutionen med anmodning om
dennes godkendelse. Værtsinstitutionen anmodes om at
underskrive og returnere Learning Agreement til
international koordinator på uddannelsesenheden.
Grant Payment Form, Student Contract, Student
Application Form og Learning Agreement, som nu er
underskrevet af den studerende, international koordinator
og værtsinstitution (for så vidt angår Learning Agreement),
mailes til international koordinator i IR.
OBS! Original papirversion af ansøgningens 4 formularer
fremsendes ikke, men opbevares på
uddannelsesenheden.
I forbindelse med fremsendelsen af den studerendes
ansøgning til IR skal ansøgningen indskrives på intranettet
på IR’s side
https://intranet.viauc.dk/international/default.aspx
(ERASMUS Student Mobility Outgoing). Legatet sendes ikke
videre til udbetaling, før den studerende er indskrevet i
Student Outgoing-listen.
Når den studerendes ansøgning om ophold er behandlet i
IR, modtager den studerende (CC den studerendes
internationale koordinator) mail fra International
koordinator om udbetaling af stipendium m.v., ligesom der
sendes skema til Student Report til den studerende med
anmodning om udfyldelse.
Efter endt ophold udfyldes og underskrives Student
Report, og sendes til IR.
Fremsendes udfyldt Student Report ikke, mistes
stipendiet.

International koordinator på
uddannelsesenheden

International koordinator på
uddannelsesenheden

International koordinator på
uddannelsesenheden

International koordinator i IR

Den studerende

Kontaktperson i IR vedr. ERASMUS stipendier:
International koordinator Camilla Kjærholdt Israelsen, som kan kontaktes på mail: cki@viauc.dk eller på
telefon 8755 1507.
Camilla Kjærholdt Israelsen deltager gerne på møde i Internationalt Udvalg i Sundhedsfaglig Højskole
med henblik på at orientere om proceduren vedrørende ERASMUS stipendier.
Revideret 03.06.2013

FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS

Bilag 2.c: Internt ansøgningsskema for udvekslingsstuderende
J.nr. 5.3.3.3
Fulde navn:

Cpr.nr.
Hold

Adresse

Tlf.
E-mail

Helbredsforhold, der kan være af betydning for udvekslingen:

Ønsker udveksling til nedenstående institution(er) – skriv gerne flere i prioriteret
rækkefølge (Navn på inst. samt by og land)

I perioden:
Fra (dato og år)

Til (dato og år)

Egen vurdering af sproglige forudsætninger i forhold til modtagerlandets sprog, herunder
engelsk:

FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS

Egen vurdering af fagligt niveau:

Egen vurdering af gennemført praksis/klinisk undervisning på ansøgningstidspunktet:

Motivation for at søge udveksling samt forventninger til udbytte:

Jeg bekræfter, at alle givne oplysninger er korrekte, og at ingen oplysninger, som kan have betydning for
udvekslingen, er udeladt.

Dato og underskrift

Bilag 2.d.
Skabelon til rejsebrev ved studieophold i udlandet:
Indhold i afrapportering til Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
Y-FIA-7.10

I forbindelse med studieophold i udlandet skal den studerende udarbejde en afrapportering (et
rejsebrev) som refleksion over udbyttet af opholdet. Rejsebrevet offentliggøres på Studienet, så
studerende, der overvejer at søge studieophold i udlandet, kan orientere sig om andres
erfaringer. Refleksionerne har ligeledes til hensigt at bevidstgøre den studerende selv,
uddannelsen og øvrige studerende om udbyttet af studieopholdet.
Rejsebrevet kan opbygges på følgende måde:

1. Baggrund for studieophold i udlandet – hvorfor er du rejst ud?
2. Forberedelse til studieopholdet
3. Beskrivelse af sundhedssystemet i det pågældende land, herunder
fysioterapifagets udøvelse – er der kulturelle forskelle i forhold til DK?
4. Det faglige udbytte af opholdet – hvordan blev læringsmålene indfriet?
5. Kommunikation og relationer
6. Kulturelt udbytte
7. Personligt udbytte – hvad har du fået med hjem ”i bagagen” af positivt/negativt?
Formelle krav
Den skriftlige afrapportering har et omfang på 4-10 sider og må gerne indeholde billeder. Det
skal fremgå tydeligt af overskrift/titel, hvor studieopholdet er foregået. Rejsebrevet påføres
dato, navn og mailadresse i øverste højre hjørne.

20-03-2014/ELDA

MLBU/TIHT
06-04-2016

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

Lokalt tillæg til Studieordningen
3. Samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og de kliniske
undervisningssteder
3.1 Samarbejdsrelationer (studerende, undervisere og kliniske
undervisere)
3.2 Rammer og regler for klinisk undervisning
3.3 Studieplaner – generelle og individuelle
3.4 Organisering af klinisk undervisning
3.5 Kvalitetssikring af det kliniske undervisnings forløb
3.6 Mødepligt og praksis for registrering

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
VIA Sundhed
VIA University College

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/
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3.1 Samarbejdsrelationer (studerende, undervisere og kliniske
undervisere)
I henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi. Nr. 831 af 13.
august 2008, bilag 2, stk. 6 har Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus udarbejdet lokalt tillæg om
samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder.
Uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder samarbejder om rammer og vilkår for
den
studerendes læring samt sammenhængen mellem teoretisk og klinisk uddannelse i
overensstemmelse med den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå.
Der indgås aftaler om:
- procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder
- tilrettelæggelse af den kliniske undervisning
- samarbejde mellem studerende, kliniske undervisere og undervisere fra
uddannelsesinstitutionen
- procedurer for evaluering og kvalitetssikring af den kliniske undervisning
Samarbejdet formaliseres på tre niveauer:
A. Dels mellem ledelse af uddannelsesinstitutionen og ledelse på de kliniske
uddannelsessteder med henblik på at drøfte, evaluere og videreudvikle samarbejdet og de
indgåede aftaler.
B. Dels mellem underviser og kliniske undervisere med henblik på at nyeste viden om centrale
tendenser i erhverv, profession og forskning inddrages i undervisningen og
udviklingsprojekter.
C. Dels i forhold til de kliniske underviseres ansvar for de studerendes kliniske
undervisningsforløb og bedømmelse.

3.1.1 Samarbejdet mellem Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og kliniske
undervisningssteder
Samarbejdet mellem uddannelse og kliniske undervisningssteder foregår gennem forskellige
formaliserede samarbejdsfora:
I ’Samarbejdsorganet mellem uddannelse og klinik ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus’ mødes
studerende, kliniske undervisere, kliniske ledere, relevante koordinatorer og ledelse ved
uddannelsen. Parterne er valgt af og i egen gruppe og er således repræsentanter for sine kolleger
(se Bilag 3.e. Kommissorium for Samarbejdsorgan mellem uddannelse og klinik ved
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus).
De kliniske undervisere holder ’Kliniske undervisermøder’ 4 gange om året, hvor også
uddannelsesleder og/eller uddannelseskoordinator deltager i en del af mødet, hvis det er muligt (se
Bilag 3.g. Kliniske undervisermøder). De kliniske undervisere udpeger en kontaktperson til
uddannelsen.
1-2 gange årligt mødes lederne af de kliniske undervisningssteder, uddannelsesleder,
uddannelseskoordinatorer med henblik på udveksling af informationer, koordinering af aftaler,

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/
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videndeling mm. (Se Bilag 3.f. Kommissorium for møde mellem lederne af de kliniske
undervisningssteder og Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus).
Ved uddannelsen har en af uddannelseskoordinatorerne ansvar for at koordinere med praksis.
Denne har en pulje timer beregnet primært til kontakt til de kliniske undervisningssteder.
Koordinatoren har egen funktionsbeskrivelse.
Arrangementer og forløb
Der afholdes fælles faglig pædagogisk dag én gang årligt: Uddannelseskoordinator er ansvarlig for
at planlægge og gennemføre en fælles faglig/pædagogisk dag for kliniske og teoretiske undervisere
samt ledere. Denne dag placeres i august måned og emnet/emnerne for dagen har relevans for
både de kliniske og teoretiske undervisere. De kliniske underviseres kontaktperson medvirker ved
planlægning af dagen.
Hvert år i august og september måned arrangerer uddannelsen et introduktionsforløb for nye
kliniske undervisere og nye stedfortrædere.

3.2. Rammer og regler for klinisk undervisning
3.2.1 Lovgivningsmæssige rammer
Uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er en 3½ årig uddannelse, der tilrettelægges i
forhold til hovedområderne i det fysioterapeutiske virkefelt og hvor klinisk undervisning i praksis
interagerer med teoretisk undervisning på uddannelsen. Uddannelsen er normeret til 210 ECTSpoint, hvoraf den kliniske undervisning udgør 42 ECTS-point, og den teoretiske undervisning 168
ECTS-point (jf. § 6 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr.
831 af 13/08/2008).
Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er at kvalificere den studerende til
efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som fysioterapeut og at kunne indgå i et
fagligt og tværfagligt samarbejde (jf. § 1 i BEK nr. 831 af 13/08/2008).
Uddannelsen til fysioterapeut er lovgivningsmæssigt betinget af følgende rammer: Bekendtgørelse
om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr. 831 af 13/08/2008, hvor bilag 2 udgør
”Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi”.
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi beskriver følgende
lovgivningsmæssige rammer for den kliniske undervisning:
Kapitel 2 § 5
 … Teoretisk og klinisk undervisning kombineres i en vekselvirkning med en stigende
sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet med henblik på at sikre
praksisnærhed og udvikling af professionsrettet kompetence.

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/
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Kapitel 3 § 8
 Den kliniske undervisning tilrettelægges med progression fra det observerende til det
reflekterende og selvstændigt udøvende med træning af grundlæggende færdigheder,
således at generelle faglige kompetencer beherskes, og således at evnen til samt
ansvarligheden for at vurdere og træffe kvalificerede valg opøves.
 Den kliniske undervisning fokuserer på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i relation
til fysioterapibehov, fysioterapiydelser og resultater, på interaktion mellem patient,
pårørende og fysioterapeut, den studerendes egen faglige og personlige udvikling samt på
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 Uddannelsesinstitutionen godkender de kliniske undervisningssteder og tilrettelægger den
kliniske undervisning ud fra lokale muligheder.
 Det kliniske undervisningssted udarbejder en beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb
i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i studieordningen. Beskrivelsen godkendes
af uddannelsesinstitutionen.
Kapitel 3 § 9
 Uddannelsesinstitutionen forbereder den studerende på det enkelte kliniske
undervisningsforløb. Institutionen udarbejder en individuel studieplan i samarbejde med den
studerende og det kliniske undervisningssted. Erfaringerne fra det kliniske
undervisningsforløb inddrages efterfølgende i den teoretiske undervisning.
Kapitel 4 § 10
 Uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted samarbejder med henblik på at
sikre sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og kliniske undervisning og at
sikre den studerendes tilegnelse af kompetencer i den kliniske undervisning.
Uddannelsesinstitutionen sørger for, at samarbejdet etableres og vedligeholdes.
Kapitel 5 § 11
 Kliniske undervisningsforløb bedømmes ved interne eller eksterne prøver. Formålet med de
kliniske prøver er at bedømme den studerendes kliniske kompetencer. I interne kliniske
prøver deltager en eksaminator fra uddannelsesinstitutionen. Der gives bedømmelsen
bestået/ikke bestået ved en klinisk prøve. Den afsluttende kliniske prøve bedømmes ved
ekstern censur.
 Kliniske undervisningsforløb bedømmes ved særskilte prøver såfremt det kliniske
undervisningsforløb har et omfang på 7 ECTS-point eller derover. Såfremt der indgår
teoretiske undervisningsdele i et modul, der bedømmes ved en klinisk prøve indgår
bedømmelsen af de teoretiske undervisningsdele i den kliniske prøve. Ved kliniske forløb på
under 7 ECTS-point indgår bedømmelsen af det kliniske forløb i den teoretiske prøve.
I bekendtgørelsens bilag 2: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
beskrives følgende rammer for den kliniske undervisning:
Kapitel 2.3
 Fysioterapeutuddannelsens faglige grundlag er baseret på teoretiske, undersøgelses- og
behandlingstekniske samt kliniske kundskaber fra fysioterapifaget i samspil med
kundskaber fra de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. På
baggrund heraf bliver den studerende i stand til at udvælge og anvende varierede metoder til
udredning, behandling og effektevaluering. Den teoretiske, undersøgelses- og
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behandlingstekniske samt kliniske undervisning har som formål at fremme og støtte den
studerendes udvikling af denne kombination af viden, færdigheder og kompetencer.

3.2.2 Tilrettelæggelse af den kliniske undervisning
Den kliniske undervisning udgør 42 ECTS og afvikles i store træk på de undervisningssteder, som
fysioterapeutuddannelsen i Aarhus indgår aftaler med.
Klinisk undervisning foregår på hospitaler, klinikker og institutioner.
Den kliniske undervisning består af 3 kortere perioder og 3 længere perioder. Den kliniske
undervisning er heldagsundervisning.
Ved heldagsundervisning forstås 30 timer pr. uge på det kliniske undervisningssted og min. 10
timers forberedelse pr. uge.
I den kliniske undervisning foregår undersøgelse og behandling/intervention af institutionens eller
organisationens patienter/klienter under vejledning/supervision af en klinisk underviser. I den
kliniske undervisning indgår desuden habilitering og rehabilitering samt sundhedsfremme og
forebyggelse.
De korte undervisningsperioder placeres i modul 1 (1 ECTS), modul 2(3 ECTS) samt modul 4 (3
ECTS).
Modul 1
På modul 1 består den kliniske undervisning af 2 dage i form af observation samt indsamling af
information i relation til patientcase og projektarbejde. Det kliniske undervisningssted er
nødvendigvis ikke omfattet af aftale med uddannelsen.
Rollen som studerende og sundhedsprofessionel i en fysioterapeutisk praksis
Modul 2
På modul 2 består den kliniske undervisning af 2 sammenhængende uger. Her er fokus på
afprøvning af manuelle færdigheder samt håndtering i forbindelse med forflytning af patienter. De
studerende skal i perioden dokumentere, at de har udført anamnese samt to forflytningssituationer.
Den kliniske underviser dokumenter dette (se Bilag 3.i. Afkrydsningsliste til klinisk undervisning på
modul 2) hvilket er en forudsætning for at de studerende kan få godkendt modulet.
Rollen som behandler og kommunikator i en fysioterapeutisk praksis.
Modul 4
På modul 4 består den kliniske undervisning af 2 sammenhængende uger. Her er fokus på, at de
studerende kan planlægge, udføre og justere træningsforløb til forskellige målgrupper individuelt og
på hold.
Rollen som behandler, konsulent, motivator og underviser.
De længere perioder placeres i modul 7 (6 ECTS), modul 9 (14 ECTS) og modul 12 (15 ECTS).
Modul 7
På modul 7 består den kliniske undervisning af 4 sammenhængende uger. Her er fokus på
undersøgelse og behandling af livsstilssygdomme ved hjælp af fysisk træning samt forebyggelse
i.f.t. den nyopererede patient.
Rollen som diagnostiker og behandler.
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Modul 9
På modul 9 består den kliniske undervisning af 9 sammenhængende uger. Her er fokus på klinisk
beslutningstagen i forhold til rehabiliteringsforløb rettet mod ortopædiske -, reumatologiske - og
geriatriske lidelser.
Rollen som diagnostiker og behandler.
Modul 12
På modul 12 består den kliniske undervisning af 10 sammenhængende uger. Her er fokus på
komplekse fysioterapeutiske problemstillinger indenfor sundhedsområdet specielt rettet mod
patienter med neurologiske lidelser eller rygproblematikker.
Rollen som selvstændig professionsudøvende.
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Placering af kliniske undervisningsforløb på modulerne
Standard
Modul
uge
Uger i
efteråret
Uger i
foråret

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1.
Modul

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45

46

47

48

49

50

51

01

02

03

04

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

P
L
A
N

Man.
Tirs.

2.
Modul

2 dage:
Observation af
professionen

L
Æ
G

4.
Modul

X

N
I
N
G

X

2 uger:
Manuel behandling
Anamnese optagelse
Personforflytning
2 uger:
Holdtræning og
individuel træning

X

X

7.
Modul

9.
Modul
12.
Modul

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se i øvrigt den
nationale
studieordning!

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 uger:
Livsstilssygdomme
Hjerte, KOL,
Amputation, DM,
cancer, ny OP
9 uger:
Ortopædi,
Reumatologi,
Geriatri
10 uger:
Komplekse
Problemstillinger
Neurologi, ryg
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3.3. Aftale mellem Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og
uddannelsens kliniske uddannelsessteder
3.3.1 Generel studieplan
Ifølge undervisningsministeriets BEK nr. 831 af 13/08/2008 § 8 stk. 4 skal det kliniske
undervisningssted udarbejde en ”generel studieplan”, som er en beskrivelse af det kliniske
undervisningssted.
Beskrivelsen godkendes af uddannelsesinstitutionen (se Bilag 3.b. Generel studieplan:
Beskrivelse af det kliniske undervisningssted).
I den generelle studieplan beskrives:
1) De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold
2) De fysioterapeutfaglige forhold
3) De uddannelsesmæssige forhold
Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder
Den generelle studieplan indgår i godkendelse af det kliniske undervisningssted. Godkendelsen er
skriftligt og gælder indtil opsigelse eller en ny aftale indgås.
En godkendelse kan undtagelsesvis være betinget med henblik på, at det kliniske undervisningssted
inden for en nærmere afgrænset periode skal indfri godkendelseskravene.
Godkendte kliniske undervisningssteder kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af
følgende moduler:
Modul 1 Modul 2 Modul 4 Modul 7 Modul 9 Modul 12
2 dage
2 uger
2 uger
4 uger
9 uger
10 uger
Nedenstående skal læses som følgende: Den almindelige skrift er fra bekendtgørelsen. Tekst
skrevet med kursiv er formuleret ud fra bekendtgørelsen og skal forstås som spørgsmål til de
generelle forhold, som de kliniske undervisningssteder skal beskrive i den generelle studieplan.

3.3.1.1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted
En præsentation af det kliniske undervisningssteds fysioterapeutiske, uddannelsesmæssige og
organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder en redegørelse for de kliniske underviseres
fysioterapifaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer.
1.
2.
3.
4.
5.

Undervisningsstedets organisatoriske placering, inkl. ledelsesmæssige forhold.
Værdigrundlag og målsætningen for fysioterapien
Organiseringen af fysioterapien
Personalesammensætning og samarbejdspartnere
Klinisk undervisers pædagogiske kvalifikationer og kompetencer (klinisk vejleder
uddannelse)
6. Klinisk undervisers fysioterapifaglige kvalifikationer og kompetencer
7. Plan for pædagogisk og faglig kvalificering af klinisk underviser

3.3.1.2 Fysioterapifaglige forhold på det kliniske undervisningssted
De fysioterapeutiske, tværfaglige og tværsektorielle forhold. Herunder de patientsituationer, fænomener, - forløb, samt fysioterapeutiske opgaver og – metoder, der danner det faglige grundlag
for, at de studerende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet i de relevante moduler.
1. Typiske patient-/borgersituationer, og patient-/borgerforløb
2. Fysioterapeutiske opgaver og metoder
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3. Fysioterapeutiske, tværfaglige og tværsektorielle forhold
4. Fysioterapeutfaglige udviklingsaktiviteter

3.3.1.3 Uddannelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted
Undervisningens organisering og tilrettelæggelse, herunder studiemetoder og vilkår for den
studerendes deltagelse i klinisk uddannelse.
Lærings – og studiemiljøet, herunder undervisningsfaciliteter, der understøtter de studerendes
faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i det pågældende modul.
1. Organisering og tilrettelæggelse af undervisningen
2. Studiemetoder og vilkår for den studerendes deltagelse i klinisk uddannelse
3. Lærings- og studiemiljø samt undervisningsfaciliteter, der understøtter den studerendes
faglige og personlige lærerprocesser
4. Fysiske og praktiske rammer, lokale, påklædning, mødetider

3.4 Organisering af klinisk undervisning
3.4.1 Individuel studieplan
Med udgangspunkt i den generelle studieplan og de beskrevne læringsudbytter for klinisk
undervisning i modul 7, 9 og 12 udarbejder den studerende i samarbejde med teoretiske og kliniske
undervisere en individuel studieplan (se Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12).
Indholdet i den individuelle studieplan omfatter konkrete aftaler mellem den studerende og det
kliniske undervisningssted. Disse aftaler omhandler alt efter hvilket modul den kliniske undervisning
er placeret i, aftaler vedrørende fremmøde, tidspunkter for undervisning, vejledning, aflevering og
evaluering af opgaver.
Formål:
 I den individuelle studieplan at få beskrevet undervisningsforløbet for den enkelte
studerende, i aktuelle kliniske undervisning.
 At den studerende får mulighed for, i samtale med en klinisk underviser, at reflektere over
den kliniske undervisning. Samtalen giver den studerende lejlighed til at stoppe op og gøre
status - en udviklingsrettet status. Den lægger vægt på indsigt i og refleksion over
personlige og faglige relationer i den kliniske undervisning.
 At støtte den studerendes refleksioner over læringsudbytterne for perioden.
 Afklaring af fælles forventninger til den kliniske undervisning.
Indhold:
 Samtalerne er obligatoriske.
 På baggrund af overskrifterne i ’den individuelle studieplan’ og ud fra tidligere samtaler,
forbereder den studerende sig til samtalen.
 Samtalerne er en dialog, hvor der tages udgangspunkt i den studerendes fokuspunkter.
 Ved samtalens afslutning opstilles der faglige og personlige udviklingsmål, med
udgangspunkt i læringsudbytterne for den aktuelle kliniske undervisningsperiode.
 På nogle kliniske undervisningssteder kan der være enkelte punkter, som ikke er relevante at
udfylde.
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Struktur:
 ’Den individuelle studieplan’ ligger tilgængelig på Studienet, hvorfra den studerende kan
hente/gemme og printe den ud.
 Den første dag i praktikken medbringer den studerende ’den individuelle studieplan’ til den
aktuelle kliniske undervisningsperiode. Her vil han/hun blive opfordret til, at notere relevante
oplysninger undervejs i introduktionen, (fx mødetidspunkter, faste aftaler,
fællesundervisning, planlagt ugentlig vejledning, deadlines på arbejdsjournaler osv.). Disse
oplysninger tastes ind, før startsamtalen, så der ikke bruges ekstra tid på dette. Efter
startsamtalen fortsætter den studerende udfærdigelsen af den individuelle studieplan med
de mere personlige/individuelle områder. Max. 2 dage efter startsamtalen får den kliniske
underviser en kopi af ’den individuelle studieplan’.
 Samtalerne er med den aktuelle kliniske underviser, og der afsættes ca. 1 time pr.
studerende.
 Det er den studerendes ansvar at medbringe “den individuelle studieplan” til næste samtale.
Studieplanen kan uddybes og justeres undervejs i den kliniske undervisningsperiode.
 ’Den individuelle studieplan’ skal underskrives af den kliniske underviser, når planen skønnes
færdigudfyldt, normalt ved afslutningen af den kliniske undervisningsperiode. Den kliniske
underviser noterer på ’Registreringsskema for klinisk undervisning’, at ’Den individuelle
studieplan’ er færdigudfyldt og sender skemaet til uddannelsen.
3.4.2 Klinisk undervisning i modul 7 (4 ECTS)
Startsamtale:
Denne samtale tager udgangspunkt i orienteringen fra uddannelseskoordinator om den individuelle
studieplan (ved modul start)
Placeres i den første uge af den kliniske undervisningsperiode.
Den studerende og klinisk underviser forbereder sig ud fra punkterne i den individuelle studieplan.
Den studerende har ansvaret for, at der før, under og efter samtalen noteres i den individuelle
studieplan, som en løbende proces.
Slutsamtale:
Placeres i den kliniske undervisningsperiodes sidste uge.
Med udgangspunkt i startsamtalen og læringsudbytterne for den kliniske undervisningsperiode
forbereder den studerende og klinisk underviser sig til samtalen, jf. den individuelle studieplan.
Efter samtalen skal den studerende redigere studieplan og handleplan.
Klinisk underviser underskriver før endt klinisk undervisning.
3.4.3 Klinisk undervisning i modul 9 (14 ECTS)
Startsamtale: Denne samtale tager udgangspunkt i slutsamtalen fra Modul 7.
Placeres i den første uge af den kliniske undervisningsperiode.
Den studerende og klinisk underviser forbereder sig ud fra punkterne i den individuelle studieplan
og beskrivelsen af det aktuelle kliniske undervisningssted. Den studerende har ansvaret for, at der
før, under og efter samtalen noteres i den individuelle studieplan, som en løbende proces.
Midtvejssamtalen:
Placeres ca. midtvejs i den kliniske undervisningsperiode.
Med udgangspunkt i startsamtalen og læringsudbytterne for den kliniske undervisningsperiode
forbereder den studerende og klinisk underviser sig til samtalen.
Den studerende har ansvaret for, at der før, under og efter samtalen noteres i den individuelle
studieplan, som en løbende proces.
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Slutsamtale:
Placeres efter intern prøve.
Med udgangspunkt i midtvejssamtalen og læringsudbytterne for den kliniske undervisningsperiode
forbereder den studerende og klinisk underviser sig til samtalen, jf. den individuelle studieplan.
Efter samtalen skal den studerende redigere studieplan og handleplan.
Klinisk underviser underskriver før endt klinisk undervisning.
3.4.4 Klinisk undervisning i modul 12 (15 ECTS)
Startsamtale:
Denne samtale tager udgangspunkt i slutsamtalen fra modul 9.
Placeres i den første uge af den kliniske undervisningsperiode.
Den studerende og klinisk underviser forbereder sig ud fra punkterne i den individuelle studieplan
og beskrivelsen af det aktuelle kliniske undervisningssted. Den studerende har ansvaret for, at der
før, under og efter samtalen noteres i den individuelle studieplan, som en løbende proces.
Midtvejssamtalen
Placeres ca. midtvejs i den kliniske undervisningsperiode.
Med udgangspunkt i startsamtalen og læringsudbytterne for den kliniske undervisningsperiode
forbereder den studerende og klinisk underviser sig til samtalen.
Efter samtalen skal den studerende redigere studieplan og handleplan.
Slutsamtale:
Placeres efter ekstern prøve.
Med udgangspunkt i midtvejssamtalen og læringsudbytterne for den kliniske undervisningsperiode
forbereder den studerende og klinisk underviser sig til samtalen, jf. den individuelle studieplan.
Klinisk underviser underskriver før endt klinisk undervisning.

3.5 Kvalitetssikring af det kliniske undervisningsforløb
3.5.1 Kvalitetssikring af det kliniske undervisningssted
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus kvalitetssikrer det kliniske undervisningssted ved besøg på
stedet. Såfremt stedet lever op til uddannelsens forventninger og krav til de kliniske
undervisningssteder jf. afsnit 3.5.4 kan der indledningsvis indgås en ad-hoc aftale imellem FIA og
det klinisk undervisningssted. Denne ad-hoc aftale indgås for at afprøve, hvorvidt det fungerer at
have studerende på stedet. Såfremt samarbejdet lever op til alles tilfredshed, kan det kliniske
undervisningssted blive fast tilknyttet FIA og der indgås en fast kontrakt (se bilag 3.c).
Derudover kvalitetssikres det kliniske undervisningssted ved, at det opfylder de tidligere nævnte
kriterier for godkendelse jf. afsnit 3.3. Dette vil løbende blive vurderet ved besøg på stedet, samt i
tilfælde af mærkbare ændringer på det pågældende kliniske undervisningssted eller ved ændringer
på uddannelsen.
Beskrivelsen af den generelle studieplan skal godkendes af uddannelsesinstitutionen og fungerer
derfor som et redskab til kvalitetssikring og godkendelse af det kliniske undervisningssted.

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/

3-11

3.5.2 Kvalitetssikring af den kliniske undervisning
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus kvalitetssikrer den kliniske undervisning ved, at de studerende
ved afslutning af et klinisk undervisningsforløb gennemfører en evaluering med den kliniske
underviser, ligesom der undervejs kan evalueres på dele af/hele den kliniske undervisning.
Systematisk evaluering af de moduler, hvor der ligger klinisk undervisning, indgår i uddannelsens
øvrige plan for systematisk evaluering. I de moduler, hvor der ligger overvejende klinisk
undervisning, planlægges og gennemføres evalueringen i samarbejde mellem de kliniske
undervisere og de evalueringsansvarlige på uddannelsen.
Kvalitetssikring af den studerendes kliniske forløb finder yderligere sted ved, at de studerende
under deres uddannelsesforløb på de enkelte steder kommer i kontakt med et vist antal relevante
patienter/borgere. Dette sikres ved, at de studerende udfylder Registreringsskema for klinisk
undervisning, hvor der registreres patientkontakter. Registreringsskemaet findes elektronisk på
Studienet, hvorfra den studerende kan gemme og printe det ud (se Bilag 3.h. Registreringsskema
for klinisk undervisning).
Endvidere kan nævnes, at der foregår supervision blandt de kliniske undervisere (se Bilag 3.d:
Supervision for kliniske undervisere).
Med henblik på kvalitetssikring af forløbene er der forventninger og krav til parterne, her det kliniske
undervisningssted, den studerende, den kliniske underviser og uddannelsen. Disse krav beskrives i
afsnit 3.5.4.
3.5.3 Klageprocedure
Hvis en studerende i et klinisk undervisningsforløb støder på forhold, som man er utilfreds med, og
som ikke er omfattet af den almindelige evaluering af forløbet af klinisk undervisning, følges
nedenstående retningslinjer:


Forholdet / problemet drøftes med den kliniske underviser, idet der redegøres for
baggrunden for utilfredsheden og for hvilke forhold, der foreslås ændret.
Evt. kan lederen af det kliniske undervisningssted (overfysioterapeut, aktivitetsleder eller
tilsvarende) inddrages i en mundtlig drøftelse af problemet. Inddragelsen kan ske på initiativ
af studerende eller af klinisk underviser, men altid efter gensidig orientering.
Den studerende kan, efter at have drøftet problemstillingen med den kliniske underviser og
evt. dennes leder henvende sig til klinisk koordinator og/eller uddannelsesleder, med henblik
på at drøfte problemstillingen
Ved mundtlige drøftelser / samtaler har den studerende altid mulighed for, at en bisidder
deltager i samtalen, fx en medstuderende. Hvis man som studerende stadig mener, der er
kritisable forhold på det kliniske undervisningssted, må der udarbejdes en formel klage til
uddannelseslederen.





3.5.4 Forventninger og krav til det kliniske undervisningssted


Hvert klinisk undervisningssted anfører, hvilke kliniske undervisningsperioder man har/kan
tilbyde på det pågældende sted.
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På de kliniske undervisningssteder er der som hovedregel ansat minimum 2 fysioterapeuter
ud over klinisk underviser.
Det er vigtigt, at øvrigt personale på uddannelsesstedet er positivt indstillet i forhold til at
afdelingen tilbyder uddannelse
Jf. den nationale studieordning af 13/08/ 2008 er det en forudsætning for godkendelse, at
der er tilknyttet kliniske undervisere, der er fysioterapeuter og har pædagogiske
kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS point.
Der skal i løbet af dagen i et vist omfang stilles et lokale til rådighed for studerende og
klinisk underviser.
Det kliniske uddannelsessted forpligtiger sig til at udforme en plan for evaluering af de
studerendes kliniske undervisningsforløb.
Hvis klinisk underviser er fraværende mere end én dag, skal anden fysioterapeut vikariere for
den kliniske underviser.
Det forventes, at den kliniske underviser er ajourført i obligatorisk litteratur på
grunduddannelsen for de moduler, som det kliniske undervisningssted påtager sig. Det
anbefales, at denne litteratur er tilgængelig på institutionen.
Det er en forudsætning, at der på det kliniske undervisningssted er afsat ressourcer til den
kliniske undervisning, tilrettelæggelse og vejledning.
Det kliniske uddannelsessted har ansvaret for, at undervisningen gennemføres efter de til
enhver tid gældende regler om uddannelsen, herunder den nationale studieordning
udarbejdet af fysioterapeutuddannelserne i Danmark og godkendt af
Undervisningsministeriet samt det lokale tillæg udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i
Aarhus.

Se Bilag 3.c: Eksempel på aftale mellem FIA og et klinisk undervisningssted.
3.5.5 Forventninger og krav til den studerende
Minimum 4 uger inden den kliniske undervisningsperiode starter, får de studerende adgang til at
prioritere 10 praktikønsker i praktikportalen. Efter afgivelse af ønsker fordeles de studerende via
praktikportalen, hvorefter de modtager besked om, hvor de skal i klinisk undervisning. De
studerende får dermed mulighed for at planlægge transport mv.
De studerende skal tilstræbe at komme i klinisk undervisning på tre forskelligartede kliniske
undervisningssteder i modul 7, 9 og 12. De studerende må ikke komme det samme sted 2 gange.
Det forudsættes, at den studerende har deltaget i undervisning i livreddende førstehjælp, før klinisk
undervisning påbegyndes.
I den kliniske undervisning er den studerende omfattet af undervisningsstedets almindelige regler
om arbejdsforhold og rammer. For ferier og fridage gælder skolens regler, undtagelser kan dog
forekomme, hvis hensyn til det kliniske undervisningsforløb kræver det. Dette meddeles ved
semesterets begyndelse.
Da klinisk undervisning er obligatorisk, kan den studerende ikke fritages fra klinisk undervisning. For
at sikre tilstrækkelig tid i klinisk undervisning er der meget snævre grænser for
forsømmelser/fravær. (Se afsnit 3.6. Mødepligt og praksis for registrering.)
I tilfælde af sygdom eller anden pludselig opstået hindring for at møde, gives snarest meddelelse til
klinisk undervisningssted om fraværet samt dets varighed. Den studerende og klinisk underviser
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/

3-13

fører regnskab med egne forsømmelser.
Hvis den studerende bestrider tillidshverv inden for deres fag eller i tilslutning til uddannelsen, har
den studerende dog adgang til at deltage i relevante møder. Den studerende skal ved klinisk
undervisnings begyndelse i videst mulige omfang meddele undervisningsstedet de eventuelle
mødedage.
Den studerende anvender ’Fysioterapeutisk klinisk ræsonneringsmodel’.
Den studerende udfylder ’Registreringsskema for klinisk undervisning’ (se Bilag 3.h.
Registreringsskema for klinisk undervisning).
3.5.6 Forventninger og krav til klinisk underviser
Den kliniske undervisning forestås af klinisk underviser, der er fysioterapeut og har pædagogiske
kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS point.
Den kliniske underviser forestår og har ansvaret for den kontinuerlige kliniske undervisning og
vejledning af studerende på det pågældende kliniske undervisningssted.
Klinisk underviser er ansvarlig for de studerendes behandling af patienterne.
Klinisk underviser har ansvaret for, at undervisningsstedets muligheder udnyttes i forhold til at
opfylde læringsudbytterne i de moduler man har studerende.
For at sikre de studerende optimalt udbytte af den kliniske undervisning, skal klinisk underviser
løbende holde sig orienteret om uddannelsens krav, samt koordinere og afpasse undervisningen
herefter.
En klinisk underviser kan, afhængig af undervisningsstedets størrelse og struktur, varetage
undervisning af 2 - 4 studerende, undtagelsesvis 1 eller 5.
Klinisk underviser introducerer til og underviser i brug af ’Fysioterapeutisk klinisk
ræsonneringsmodel’.
Klinisk underviser afholder samtaler med den studerende om individuel studieplan i modul 7, 9 og
12.
Klinisk underviser tilrettelægger miniklinikker for de studerende i løbet af den kliniske
undervisningsperiode i modul 7, 9 og 12.
Klinisk underviser er eksaminator ved prøven i modul 9 (underviser fra uddannelsen er medeksaminator).
Klinisk underviser er eksaminator ved prøven i modul 12 (hvor der er beskikket censor).
Tre repræsentanter for de kliniske undervisere er medlem af og deltager i Samarbejdsorgan mellem
uddannelse og klinik ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, fortrinsvis en repræsentant fra primær
og en repræsentant fra sekundær sektoren.
Klinisk underviser deltager i Fællesdag for ledende terapeuter/overfysioterapeuter, kliniske
undervisere, uddannelsesleder og undervisere på uddannelsen. Se også afsnit 3.1.1.
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Klinisk underviser sender til Fysioterapeutuddannelsen:
Registreringsskema for klinisk undervisning i underskrevet stand, hvori det dokumenteres, at
mødepligten er opfyldt. (se Bilag 3.h. Registreringsskema for klinisk undervisning).
For modul 2 desuden:
Afkrydsningsliste til klinisk undervisning i modul 2 (hvori det dokumenteres, at den studerende har
optaget anamnese og har udført/deltaget i to personforflytninger) (se Bilag 3.i. Afkrydsningsliste til
klinisk undervisning på modul 2).
De kliniske undervisere og uddannelseskoordinator samarbejder vedrørende de studerendes
individuelle studieplan (modul 7,9 og 12). Dette sker ved, at uddannelseskoordinator orienterer de
studerende om formål og indhold i ”den individuelle studieplan” inden start på den kliniske
undervisningsperiode. I første uge i den kliniske undervisningsperiode har den studerende og den
kliniske underviser en samtale med udgangspunkt i overskrifterne i den individuelle studieplan,
læringsudbytterne i det pågældende modul samt den generelle studieplan.
3.5.7 Forventninger og krav til Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
Uddannelsen indgår aftaler med undervisningssteder om undervisningspladser til alle studerende
og sikrer, at krav til undervisningsstederne overholdes.
Uddannelseskoordinator sikrer, at der er det rette antal kliniske undervisningssteder afhængig af
behovet samt sørger for placering af eventuelle udvekslingsstuderende. Hvis specielle forhold gør
sig gældende, kontaktes de kliniske undervisningssteder.
Studieadministrationen sørger for, at undervisningsstederne får besked om holdets fordeling af
pladser.
Uddannelseskoordinator aftaler tidspunkt og plan for afvikling af erstatningsundervisning med
undervisningsstederne og de involverede studerende (se afsnit 3.6 Mødepligt og praksis for
registrering).
Uddannelseskoordinator arrangerer møder og en årlig faglig/pædagogisk dag med kliniske
undervisere og undervisere fra skolen.
Uddannelseskoordinator har kontakt med de kliniske undervisningssteder og kan kontaktes ved
behov.
Der arrangeres introduktionskursus på uddannelsen for nye kliniske undervisere.
Uddannelsen inviterer klinisk underviser til faglige aktiviteter, når disse afholdes.
3.5.8 Miniklinikker
Der afholdes typisk miniklinikker i de lange perioder i klinisk undervisning.
Miniklinikker
Herved forstås en demonstration af en relevant behandling og/eller undersøgelse for
medstuderende og den kliniske underviser på samme undervisningssted. Mindre undervisningssteder kan evt. være fælles om miniklinikker. Sædvanligvis har hver studerende en miniklinik i hver
klinisk undervisningsperiode i 9. og 12 modul, delvist i 7.modul.
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Varigheden er fra 1 - 2 timer, men ikke nødvendigvis i sammenhæng. Patienten er oftest den
studerende bekendt, men kan være ubekendt. Klinisk underviser skal sikre bredden i patient-kategorier og fysioterapeutiske metoder ved at være medbestemmende i valg af patient.
Formål
 at de studerende får kendskab til flere patienter/klienter med forskellige
funktionsproblemer/diagnoser
 at de studerende lærer at fremlægge og demonstrere anvendt fysioterapi relateret til en
bestemt patient
 at de studerende i forbindelse med ovenstående diskuterer, evt. problematiserer
behandlingen
 at de studerende ud fra et fælles grundlag udveksler viden og erfaring indenfor
undersøgelses- og behandlingsområdet
 at de studerende lærer at give og modtage kritik
Afvikling
Ved afviklingen kan anvendes følgende model:
a) Inden afvikling klargøres krav og forventninger til forløbet. Der aftales i hvilket omfang
medstuderende og klinisk underviser må blande sig under behandlingen. Endvidere aftales
fordeling af observationsopgaver til medstuderende i undervisningsgruppen.
Hermed sikres, at alle tager aktivt del i klinikken.
b) Den studerende kommer med et oplæg, der indeholder:
 patientens problem(er), evt. resumé af journalen
 konklusion på egen undersøgelse
 mål og delmål for behandlingen
 skitsering af dagens behandling og dennes placering i behandlingsforløbet
 den studerendes problemer i forbindelse med behandlingen/undersøgelsen
c) Den studerende fremlægger/demonstrerer (undersøgelse og) behandling.
d) Evaluering af miniklinikken indeholder diskussion af
 den studerendes oplæg
 overensstemmelse mellem mål, delmål og den demonstrerede behandling
 kontakt med patienten, herunder instruktion, opmærksomhed og individuelle hensyn
 behandlingens udførelse, herunder den studerendes praktiske brug af sig selv
 evt. undersøgelsens relevans, udførelse, fundenes betydning for patientens funktion og
for behandlingen
 overensstemmelse mellem patientens situation, herunder ressourcer, sygdomsprognose samt forslag til progression af behandlingen
Klinisk undervisers rolle under diskussionen er:
 at sikre bred deltagelse i diskussionen
 at sikre dialogen mellem alle deltagere
 at fremhæve og diskutere problemstillinger, der har almen og faglig interesse
 at perspektivere både positiv og negativ kritik

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/

3-16

Forslag til tidsramme:
a + b: 10-15 min.
c: sædvanlig behandlingslængde, dog max. 45-50 min.
d: 30-45 min.
3.5.9 Modulprøver i klinisk undervisning
Der afholdes modulprøver (klinisk eksamen) på modul 9 og modul 12 på de kliniske
undervisningssteder, der har modul 9 og modul 12. Disse prøver er beskrevet i de pågældende
modulbeskrivelser. Se desuden Lokalt tillæg 4 Prøver og anvendte bedømmelsesformer.
Dispensation
Der kan søges dispensation for rammer og afvikling af den del af modul 12 prøvens forløb, der går
forud for selve prøvedagen, fx af hensyn til patient/borger-kategorierne på det pågældende kliniske
undervisningssted. Dispensationsansøgningen skal være sagligt begrundet og samtidig beskrive,
hvordan prøven alternativt planlægges gennemført, samt hvor længe dispensationen ønskes
bevilget. Ansøgningen sendes til uddannelseslederen ved FIA. Det kliniske undervisningssted
informerer den/de studerende, hvis prøvens forløb er ændret.

3.6 Mødepligt og praksis for registrering
3.6.1 Deltagelse i klinisk undervisning
Jf. den nationale studieordning har de studerende mødepligt i de kliniske undervisningsperioder
svarende til 30 timer pr uge. Det forventes at den studerende derudover forbereder sig i min 10t uge.
Klinisk undervisning er en væsentlig del af Fysioterapeutuddannelsen. I tilfælde af sygdom eller
anden pludselig opstået hindring for at møde til klinisk undervisning gives snarest meddelelse til det
kliniske undervisnings sted om fraværet samt dets varighed.
Det pålægges den studerende og klinisk underviser at føre regnskab over evt. forsømmelser. Den
kliniske underviser giver ved den kliniske undervisningsperiodes udløb skriftlig meddelelse til skolen
om tidspunkt og varighed af evt. forsømmelse.
For at sikre tilstrækkelig tid i klinisk undervisning er der meget snævre grænser for forsømmelser/fravær.
Følgende fraværsregler er gældende for den kliniske undervisning:
Modul 1: er der 2 praktikdage.
Modul 2: er der 2 uger, hvor der maximalt må være 2 fraværsdage svarende til 20 %
Modul 4: er der 2 uger, hvor der maximalt må være 2 fraværsdage svarende til 20 %
Modul 7: er der 4 uger, hvor der maximalt må være 3 fraværsdage svarende til 15 %
Modul 9: er der 9 uger, hvor der maximalt må være 5 fraværsdage svarende til 10 %
Modul 12: er der 10 uger, hvor der maximalt må være 5 fraværsdage svarende til 10 %
Deltagelse i uddannelsesudvalgsmøder, studiesamarbejdsudvalgsmøder, PR- og optagelsesarbejde,
VIA-bestyrelsesmøder, møder i Samarbejdsorgan mellem uddannelse og klinik og reeksamen regnes
ikke som fravær i praktikken.
Når en studerende overskrider antallet af fraværsdage jf. ovennævnte regler, forelægges sagen for
uddannelseskoordinator. På baggrund af en vurdering af omfanget af fravær, herunder om den
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studerende ifølge den kliniske undervisers vurdering har haft mulighed for at opfylde modulets
læringsudbytter, beslutter uddannelseskoordinator i samarbejde med uddannelseslederen om der er
behov for erstatningsundervisning.

3.6.2 Erstatningsundervisning i den kliniske undervisning
Overskridelse af grænsen for forsømmelse medfører, at overskridelsen afvikles som
erstatningsundervisning. Ved erstatningsundervisning skal uddannelseskoordinator altid kontaktes.
Formål med erstatningsundervisning er at
 sikre den studerende tilstrækkeligt erfaringsgrundlag for fremtidig udøvelse af fysioterapi
 sikre den studerende tilstrækkeligt grundlag for at gå til eksamen i klinisk undervisning
For at sikre erstatningsundervisningens formål gælder følgende regler:
Erstatningsundervisningen skal så vidt muligt foregå på den afdeling/institution, hvor forsømmelsen har fundet sted. Det skal være muligt at opnå mindst ét behandlingsforløb.
For den kliniske undervisning i modulerne 9 og 12 vil der som hovedregel være gældende forhold:
Den studerende må maksimalt have et fravær svarende til en uge og der kan højest kompenseres
for 10 dages overskridelse, svarende til i alt 3 uger. Afgørelsen vil altid være individuel.
Hvis den studerende f. eks har fravær på mere end det angivne for det pågældende modul, aftales
det mellem det kliniske undervisningssted og uddannelsen, hvorvidt der skal foranstaltes
erstatningspraktik, og i givet fald hvor lang denne skal være.
Tidspunkt og plan for afvikling af erstatningsundervisning aftales med lederen for det pågældende
undervisningssted, klinisk underviser, den studerende og uddannelseskoordinator.
Ved overskridelse af maksimumgrænsen for afvikling af erstatningsundervisning skal en ny klinisk
undervisningsperiode gennemføres.
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Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12

Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12
Den individuelle studieplan udfyldes af den studerende i samarbejde med den kliniske underviser. Der skal
udfyldes en individuel studieplan for hvert klinisk undervisningsforløb på modul 7, 9 og 12, som skal
opbevares af den studerende gennem hele studietiden.
Punkt 1, 2 og 3 udfyldes ved fælles information den første dag i klinisk undervisning og justeres efter behov.
Punkt 4, 5, 6 og 7 samt læringsudbytter og handleplan udfyldes ved startsamtalen og justeres løbende. Den
studerende skal overveje og tage notater til punkt 4, 6, og 7 samt læringsudbytter og handleplan forud for
samtalen.
Generelle oplysninger
Modul:
Dato for startsamtale:
Dato for midtvejssamtale:
(Udfyldes kun på modul 9 og
12)
Dato for slutsamtale:
Studerende:
Klinisk undervisningsperiode:
Klinisk undervisningssted
Klinisk underviser:
Klinisk underviser tlf. og email:
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Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12

1. Struktur
Fx mødetidspunkt, faste aftaler, faste møder/konferencer, fælles undervisning (tidspunkter, indhold og
form), miniklinikker mm.

2. Skriftligt arbejde
Fx antal arbejdsjournaler, deadlines, tid til udarbejdelse, tilbagemeldinger på arbejdsjournaler/andet
skriftligt arbejde mm.

3. Forventninger til dokumentation
Fx formidling til samarbejdspartnere, registrering og ydelser, skriftlighed på egne behandlingskort o.l.
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Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12

4. Opsamling fra slutsamtalen på modul 7/9
(udfyldes kun på modul 9 og 12)
NB! Kopi til klinisk underviser senest dagen før samtalen

5. Opgaver/samarbejdsrelationer
Fx individuelle patienter/klienter/brugere, holdtræning, undervisningsopgaver, mm. - monofagligt og
tværfagligt.

6. Forventninger til vejledning
Fx forventninger til sig selv som studerende, til klinisk underviser, til selve vejledningssituationen,
tidspunkter, type (individuel/gruppe), klinisk undervisers forventninger til den studerende mm.
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Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12

7. Særlige behov eller hensyn/andet?

Læringsudbytter og handleplan
Som udgangspunkt for den sidste del af samtalen mellem den studerende og kliniske underviser anvendes
det pågældende moduls modulbeskrivelse, hvor modulets læringsudbytter og eksempler på tegn for
opfyldelse af disse er beskrevet.

Ved startsamtalen
Hvilke læringsudbytter har jeg
brug for at have i fokus i
denne praktik (fagligt som
personligt)?:

Handleplan som beskriver,
hvordan jeg vil arbejde med
de læringsudbytter jeg har i
fokus:
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Bilag 3.a. Individuel studieplan for modul 7, 9 og 12

Ved midtvejssamtalen
(udfyldes kun på modul 9 og 12)
Hvor langt er jeg kommet ift.
de læringsudbytter, jeg har
sat mig?
Har jeg flyttet mig?
Hvilke tegn er der på dette?
Hvilke mål skal jeg sætte mig
for resten af den kliniske
undervisningsperiode?:
Handleplan som beskriver,
hvordan jeg vil arbejde med
de læringsudbytter, jeg skal
fokusere på i resten af den
kliniske
undervisningsperiode?:

Ved slutsamtalen
Hvor langt er jeg kommet ift.
de læringsudbytter, jeg har
sat mig? Har jeg flyttet mig?
Hvilke tegn er der på dette?
Hvilke mål skal jeg sætte mig
fremover/i næste kliniske
undervisningsperiode?:
Handleplan som beskriver,
hvordan jeg vil arbejde med
de læringsudbytter, jeg skal
fokusere på fremover/ i
næste kliniske
undervisningsperiode:

________________________________________ ________________________________________
Fysioterapeutstuderende/dato
Klinisk underviser/dato
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Bilag 3.b. Generel studieplan:
Beskrivelse af det kliniske undervisningssted
Ifølge bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008 § 8
stk. 4, skal det kliniske undervisningssted udarbejde en ”generel studieplan”, der beskriver det kliniske
undervisningssted. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Nedenstående skal derfor
udfyldes af det kliniske undervisningssted og indsendes til klinisk koordinator ved Fysioterapeutuddannelsen i
Aarhus.

Generelle oplysninger
Klinisk undervisningssted:

[Navn på klinisk undervisningssted]

Adresse:

[Adresse]

Telefon:

[Tlf.]

Hjemmeside:

[Indsæt link]

Leder:

[Navn]

Leder tlf. og e-mail:

[Indsæt tlf./mail]

Klinisk underviser:

[Navn]

Klinisk underviser tlf. og email:
Vikar for klinisk underviser:

[Indsæt tlf./mail]

Vikar tlf. og e-mail:

[Indsæt tlf./mail]

Antal studerende:

[Antal]

Moduler:

[Skriv hvilke moduler der modtages studerende fra]

Dato for udfyldelse af
generel studieplan:

[Dato]

[Navn]
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Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold
Præsentation af det fysioterapeutiske og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder:
1. Undervisningsstedets organisatoriske
placering inkl. ledelsesmæssige forhold:

2. Værdigrundlag og målsætningen for
fysioterapien:

3. Organisering af fysioterapien:

4. Personalesammensætning og
samarbejdspartnere:

5. Klinisk undervisers pædagogiske
kvalifikationer og kompetencer (klinisk
vejlederuddannelse):

6. Klinisk undervisers fysioterapifaglige
kvalifikationer og kompetencer:

7. Plan for pædagogisk og faglig
kvalificering af klinisk underviser:
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Fysioterapifaglige forhold i forhold til modul 2, 4, 7, 9 og 12
Præsentation af det faglige grundlag for at de studerende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet
for de moduler, som det kliniske undervisningssted tilbyder, herunder:
1. Typiske patient-/borgersituationer og
patient-/borgerforløb:

2. Fysioterapeutiske opgaver og metoder:

3. Fysioterapeutiske, tværfaglige og
tværsektorielle forhold:

4. Fysioterapeutfaglige
udviklingsaktiviteter:

Uddannelsesmæssige forhold
Præsentation af undervisningen i forhold til udvikling af de studerendes kompetencer i de pågældende
moduler, som det kliniske undervisningssted tilbyder, herunder:
1. Organisering og tilrettelæggelse af
undervisningen:

2. Studiemetoder og vilkår for den
studerendes deltagelse i klinisk uddannelse:

3. Lærings- og studiemiljø samt
undervisningsfaciliteter, der understøtter
den studerendes faglige og personlige
lærerprocesser:
4. Fysiske og praktiske rammer; lokale,
påklædning, mødetider:
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Bilag 3.b. Generel studieplan

Kvalitetssikring
Strategi for kvalitetssikring af den kliniske
undervisning baseret på den systematiske
evaluering:

Beskrivelsen revideres ved ændringer på det kliniske undervisningssted senest efter tre år.

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
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Bilag 3.c: Eksempel på aftale mellem FIA og et klinisk
undervisningssted
Aftale om modtagelse af studerende fra Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus i klinisk undervisning mellem
XXX og Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College
(Aftalen udmøntes jf. gældende bekendtgørelse – Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i
fysioterapi, BEK nr. 831 af 13. august 2008 og tilhørende studieordning)
Ansvar og tilrettelæggelse
§ 1. XXX påtager sig at stille kliniske uddannelsessteder til rådighed for fysioterapeut-studerende ved VIA
University College, som angivet i bilaget. Der er mulighed for ad hoc pladser. 1
Stk. 2. Senest 4 uger før modulstart udarbejder VIA University College en oversigt over fordeling af
studerende på kliniske uddannelsessteder samt forslag til de enkelte kliniske undervisningsperioders
fordeling for den følgende periode. Der skal fra uddannelsesinstitutionens side i videst muligt omfang tages
hensyn til de kliniske uddannelsessteders ønske om kontinuitet, afvikling af orlov, mv. Gensidighed i arbejdet
tilstræbes. VIA University College udsender 14 dage før det kliniske forløb starter en plan for såvel faste
pladser som ad hoc pladser med de studerendes kontaktoplysninger. For udenlandske studerende samt
studerende på særlige vilkår træffes særskilt aftale med det kliniske uddannelsessted.
Stk. 3. Såfremt antallet af studerende i klinisk undervisning i et enkelt år som følge af barsel, sygdom, ikkebestået eksamen og lignende overstiger antallet af pladser for klinisk undervisning, stiller det kliniske
uddannelsessted indtil 10 % mere klinisk undervisningstid til rådighed. Det tilstræbes, at antallet af
studerende afstemmes ift. antallet af aftalte kliniske uddannelsespladser.
Stk. 4. I de tilfælde, hvor der etableres ad hoc pladser, er udgangspunktet de kliniske uddannelsessteder, hvor
der i forvejen er etableret aftale om klinisk undervisning.
Stk. 5. Hvis der anvendes ad hoc pladser, tilstræbes det, at faktisk anvendte ad hoc pladser er jævnt fordelt på
de kliniske uddannelsessteder. Kliniske uddannelsessteder, der tilbyder ad hoc pladser, modtager ved
modulstart en foreløbig melding fra VIA University College om forventet brug af antal ad hoc pladser med
henblik på, at der kan foretages en foreløbig planlægning på det kliniske uddannelsessted.
Den kliniske undervisning
§ 2. Den kliniske undervisnings omfang er fastlagt i gældende uddannelsesbekendtgørelse, jf.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK. nr. 831
af 13. august 2008.
Stk. 2. Rammerne for den kliniske undervisning planlægges i samarbejde med det enkelte kliniske
uddannelsessted og afvikles i overensstemmelse med gældende studieordning.
Stk. 3. Det kliniske uddannelsessted har ansvaret for, at undervisningen gennemføres efter gældende
bekendtgørelse og de til enhver tid gældende regler om uddannelsen.
Stk. 4. Samarbejdet mellem VIA University College og det kliniske uddannelsessted udmøntes via gældende
bekendtgørelse og kan udvides med besøg, aftalt ad hoc ved særlige behov.

Ad hoc uddannelsespladser er pladser, som kan anvendes ad hoc. Det tilstræbes, at ad hoc pladser anvendes i
videst muligt omfang, således at undervisningskapaciteten på det kliniske undervisningssted udnyttes bedst muligt.
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Den kliniske underviser
§ 3. På det kliniske uddannelsessted er der, jf. bekendtgørelsen, ansat kliniske undervisere, som har relevante
pædagogiske kvalifikationer svarende til den kliniske vejlederuddannelse, der svarer til 1/6 diplomuddannelse
eller 9 ECTS-points. Uddannelsesleder for Fysioterapeutuddannelsen ved VIA University College kan betinge
godkendelse af det kliniske uddannelsessted under forudsætning af, at det kliniske uddannelsessted inden for
en nærmere afgrænset periode skal indfri de pædagogiske godkendelseskrav.
Stk. 2. Den kliniske undervisers primære opgaver er beskrevet i lokalt tillæg til uddannelsen. Inden for denne
ramme sker videndeling i forhold til ny udvikling i henholdsvis praksis og ved uddannelsen. Ved
ekstraordinære opgaver, som ønskes udført af den kliniske underviser, kan særlige aftaler om honorering
aftales.
Stk. 3. Den kliniske underviser afholder prøve for den studerende, jf. bekendtgørelse og tilhørende
modulbeskrivelser.
Betaling
§ 4. For de kliniske uddannelsesforløb (faste og aftalte ad hoc, jf. stk. 1. stk. 3) betales en ugesats pr.
studerende, der fastlægges ved division af den refusionstaxameterbevilling, som VIA University College
modtager det pågældende år på det enkelte udbudssted, med antallet af forudsatte kliniske
undervisningsuger det pågældende år.
Stk. 2. De kliniske uddannelsessteder er garanteret en min. ugesats pr. studerende, der svarer til 95 % af den
til enhver tid gældende refusionstakst omregnet til ugesats. I 2013 prisniveau udgør den garanterede min.
ugesats kr. 2028,25. pr. studerende.
Stk. 3. Beløbet reguleres årligt, svarende til reguleringen af Undervisningsministeriets refusionstakst.
Stk. 4. Det samlede beløb udbetales af VIA University College 1 gang årligt, primo december. Der udarbejdes
årligt en oversigt over beregningsgrundlaget, der indeholder en opgørelse over det pågældende års samlede
refusionstaxameter for klinisk undervisning og tilhørende klinisk prøve og antal forudsatte kliniske
undervisningsuger. Denne oversigt danner grundlag for beregning af den endelige ugesats.
Stk. 5. Det kan aftales, at betalingen differentieres.
Aftaleperiode
§ 5. Aftalen er gældende indtil opsigelse eller ny aftale indgås.
Stk. 2. Aftalen kan af en af parterne opsiges med ½ års varsel med virkning fra den 1. i måneden i løbende
kalenderår. Aftalens vilkår kan desuden tages op til revision, såfremt der kommer modstridende opdrag fra
Undervisningsministeriet.

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
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Bilag 3.d: Supervision for kliniske undervisere
Indhold:
Supervision blandt de kliniske undervisere
Deltagere:
Kliniske undervisere
Antal møder:
Ca. 4 gange årligt af ca. 2 timers varighed
Form:
Gruppen af kliniske undervisere er delt i to grupper, med ca. 15 personer i hver. Det er frivilligt, om man som
klinisk underviser ønsker at deltage i supervisionsgrupperne. De to grupper planlægger selv tidspunkterne for
møderne, samt hvordan de afvikler selve supervisionsseancerne. Møderne afholdes på skift rundt på de
kliniske underviseres arbejdspladser. Det går på skift, hvem der er supervisor, og hvem der er supervisant. Det
er supervisanten, der bestemmer indholdet af supervisionen, som naturligvis er fagrelevant. Alle i gruppen har
tavshedspligt.
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Bilag 3.e. Kommissorium for Samarbejdsorgan mellem uddannelse
og klinik ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
Præambel:
Jvf. bilag 2 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi.
Nr. 831 af 13. august 2008, samarbejder uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder om
rammer og vilkår for den studerendes læring samt sammenhængen mellem teoretisk og klinisk uddannelse i
overensstemmelse med den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå.
Samarbejdet formaliseres på tre niveauer. Dels mellem ledelse af uddannelsesinstitutionen og ledelse på de
kliniske uddannelsessteder med henblik på at drøfte, evaluere og videreudvikle samarbejdet og de indgåede
aftaler. Dels mellem underviser og kliniske undervisere med henblik på at nyeste viden om centrale tendenser
i erhverv, profession og forskning inddrages i undervisningen og udviklingsprojekter, og dels i forhold til de
kliniske underviseres ansvar for de studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse.
Formål:
At repræsentanter fra uddannelses teoretiske og kliniske del mødes og diskuterer:
 rammer og vilkår for den studerendes læring samt sammenhængen mellem teoretisk og
klinisk uddannelse i overensstemmelse med den viden, de færdigheder og kompetencer,
som den studerende skal opnå.
 drøfter, evaluerer og videreudvikler samarbejdet og de indgåede aftaler.
 drøfter hvordan nyeste viden om centrale tendenser i erhverv, profession og forskning
inddrages i undervisningen
Deltagere:
Deltagerne vælges af og blandt nedennævnte grupper hvert tredje år.
 Overfysioterapeuter/ledere repræsenteres ved to til tre repræsentanter som dækker praksisfeltet
mest repræsentativt.
 De kliniske undervisere repræsenteres ved to til tre repræsentanter, som dækker praksisfeltet mest
repræsentativt.
 Uddannelsesinstitutionen repræsenteres ved tre repræsentanter: uddannelseschef, studiepraksiskoordinator og / eller repræsentant for underviserne.
 Studerende repræsenteres ved studerende fra de fire ældste semestre, primært valgt via DSR.
Referentfunktionen varetages af uddannelsesinstitutionen.
Ansvar:
Uddannelsesinstitutionen indkalder jvf. forretningsordenen
Økonomi:
Deltagernes transport betales af eget ansættelsessted. Uddannelsesinstitutionen
Betaler for fortæring ved møderne.
Forretningsorden:
Udarbejdes lokalt
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Bilag 3.f. Kommissorium for møde mellem lederne af de kliniske
undervisningssteder og Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
Formål
Formålet med et årligt møde mellem lederne af de kliniske undervisningssteder og Fysioterapeutuddannelsen
i Aarhus er at skabe et rum for dialog. Mødernes indhold handler om:
-

Videndeling, bl.a. om aktuelle og centrale tendenser i erhverv, profession og forskning, samt
institutionelle emner i sektorerne, som kan have betydning for uddannelsen.
Drøftelse, evaluering og videreudvikling af samarbejdet samt de indgåede aftaler mellem parterne.

Deltagere
Lederne på de kliniske undervisningssteder samt uddannelsesleder, udviklingskoordinator og
uddannelseskoordinatorer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.
Mødehyppighed
Mødet afholdes 1-2 gange årligt. Varighed 3 timer.
Ansvar og form
Uddannelsen indkalder til møde senest tre uger inden mødet afholdes.
Punkter til dagsorden skal være uddannelsen i hænde senest 6 dage før mødet. Dagsordenspunkter skal
påføres afsenderens navn/initialer, hvis det ikke er et af medlemmerne, skrives fulde navn. 5 hverdage før
mødet udsendes endelig dagsorden.
Referatet skal indeholde essensen af mødets drøftelser. Referatet udsendes så vidt muligt til medlemmerne
senest 14 dage efter mødet er afholdt. Referatet betragtes som godkendt, hvis referenten ikke har modtaget
indsigelser 14 dage efter referatets udsendelsesdato. Herefter sendes referatet til de kliniske ledere og
kliniske undervisere.
Punkter, der ikke bliver taget op, overføres automatisk til næste møde.
Økonomi
Deltagernes transport betales af eget ansættelsessted. Uddannelsesinstitutionen betaler for forplejning ved
møderne.
Revideret 25-04-2014

3-32

Bilag 3.g. Kliniske undervisermøder

Bilag 3.g. Kliniske undervisermøder
Indhold:
 Faglige og pædagogiske diskussioner med udgangspunkt i erfaringer fra aktuelle kliniske
undervisningsperioder og med henblik på udvikling af samme.
 Gensidig information fra de enkelte kliniske undervisningssteder og information til og fra
uddannelsen.
 Faglige emne diskussioner med udgangspunkt i et forudbestemt tema.
Deltagere:
 Kliniske undervisere, uddannelsesleder og/eller uddannelseskoordinatorer deltager ca. 1 time kl. 1112, hvis det er muligt.
Antal møder:
 4 gange årligt
Form:
 Planlægges af de kliniske undervisere. De kliniske undervisere har udpeget en kontaktperson der er
mødeleder og primær kontakt til uddannelsesstedet samt en referent der udarbejder dagsorden til
møderne og referere herfra. Dog har alle involverede parter mulighed for at komme med punkter til
dagsordenen. Alle punkter på dagsordenen er kategoriseret efter om punktet er et orienteringspunkt,
diskussionspunkt eller beslutningspunkt.
Kontaktperson og referent er valgt i en periode af 1 år af gangen.


Vi samles i kantinen kl. 8.30. Selve mødet er fra kl. 9.00 – 14.30
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Find vejen frem

VIA University College
VIA Fysioterapeutuddannelsen
Campus Aarhus N, Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N
E: FIA@VIA.DK
T: +4587550000
SBSYS: U0251-3-01-74-12
Revideret.: Oktober 2014
Ref.: ebo

Bilag 3.h. Registreringsskema for klinisk undervisning
Til brug på modul 2, 4, 7, 9 og 12. Udfyldes elektronisk eller med kuglepen (ej blyant).
Registreringsskemaet udfyldes af den studerende og klinisk underviser. Klinisk underviser underskriver og
returnerer skemaet til Studieadministrationen på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus senest en uge efter
afslutning af det kliniske undervisningsforløb.
Navn:
CPR:
Hold:
Modul:
Klinisk undervisningsperiode:
Den studerende har opfyldt sin
mødepligt:
Klinisk underviser:

[Ja] - [Nej] – hvis nej, vedlæg opgørelse over fravær

Klinisk underviser tlf. og e-mail:
Evt. bemærkninger til forløbet:

Individuel studieplan
Kun gældende for modul 7, 9 og 12
Den individuelle studieplan er
færdigudfyldt og underskrevet af klinisk
underviser:
Den studerende har opfyldt de aftaler, der
er beskrevet i den individuelle studieplan:

_____________________________
Dato

[Ja/nej]

[Ja/nej]

_____________________________________________
Klinisk underviser underskrift
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Registreringsskema
Patientsituation,
(fx funktionsdiagnose,
lægediagnose, holdtype)

Behandling/evt. SKS kode

Antal gange

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College
Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut/aarhus/
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Bilag 3.i Afkrydsningsliste til klinisk undervisning på modul 2

Find vejen frem

VIA University College
VIA Fysioterapeutuddannelsen
Campus Aarhus N, Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N
E: FIA@VIA.DK
T: +4587550000
SBSYS: U0251-3-01-74-12
Revideret.: Oktober 2014
Ref.: ebo

Bilag 3.i. Afkrydsningsliste til klinisk undervisning på modul 2
Skemaet udfyldes af den studerende. Klinisk underviser underskriver og returnerer skemaet til
Studieadministrationen på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus senest en uge efter afslutning af forløbet.
Studerende:
CPR:
Hold:
Dato for aflevering:
Klinisk underviser:
Klinisk underviser tlf. og
e-mail:
Der skal optages 1 anamnese og udføres 2 personforflytninger:
Dato

Sted

Type forflytning

Har optaget en anamnese:
Har udført/deltaget i en
personforflytning:
Har udført/deltaget i en
personforflytning:

_____________________________
Dato

_____________________________________________
Klinisk undervisningssted stempel og underskrift
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Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

Lokalt tillæg til Studieordningen
4. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
VIA Sundhed
VIA University College
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Denne del af det lokale tillæg tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr. 1046 af 30/06/ 2016 og indeholder generelle retningslinjer for prøver ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. Bekendtgørelsen findes på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396

Adgang til prøver
Som studerende er man automatisk tilmeldt eksterne og interne prøver og re-prøver, medmindre
man er registreret som værende syg (med lægeerklæring), på barsel eller har fået bevilget orlov.

Prøveformer, herunder formkrav for skriftlige prøver
En prøve kan tilrettelægges som en individuel prøve eller en gruppeprøve. Ved såvel en individuel
prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, og der gives en individuel karakter.
Prøverne kan være skriftlige, mundtlige/praktiske eller en kombination heraf.
Ved rent skriftlige opgavebesvarelser, som er udarbejdet af flere studerende, skal det klart fremgå,
hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for. Bedømmelsesgrundlaget (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af den studerendes individuelle dele af det skriftlige produkt.
Ved mundtlige prøver, der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave udarbejdet af flere studerende,
er der to muligheder for bedømmelsesgrundlag:
1. ’Bedømmelsesgrundlaget’ (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af den studerendes
individuelle dele af det skriftlige produkt samt af den mundtlige præstation. Det skriftlige
produkt i sin helhed udgør eksaminationsgrundlaget for den individuelle eksamination. Her
skal det af den skriftlige opgave klart fremgå, hvilke individuelle dele den enkelte studerende
er ansvarlig for.
2. Bedømmelsesgrundlaget (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af den mundtlige præstation. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i det skriftlige gruppeprojekt. Det
skriftlige udgør således eksaminationsgrundlaget, men indgår ikke i karakteren. Det er alene
den mundtlige præstation, der danner baggrund for karakteren.
Ved mundtlige prøver, der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave udarbejdet af en enkelt studerende /den pågældende studerende selv, er der ligeledes to muligheder:
1. Bedømmelsesgrundlaget (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af det skriftlige produkt samt af den mundtlige præstation.
2. Bedømmelsesgrundlaget (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af den mundtlige præstation. Det skriftlige danner baggrund for eksaminationen og udgør således eksaminationsgrundlaget, men indgår ikke i karakteren.
Skriftlige prøver og opgavebesvarelser skal følge de gældende formkrav for skriftlige prøver udarbejdet af uddannelsen. Der henvises til ” Retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige produkter i forbindelse med prøver og eksaminer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus” sidst i dette tillæg.
Prøverne er eksterne eller interne
Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og en censor, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af
Fysioterapeutuddannelsen (§ 34 stk. 2.).
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Afvikling af prøver
Studieordning og modulbeskrivelser indeholder formål, form, rammer, tidsplan, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier, specificering af bedømmere og regler for prøver og reprøver for såvel
eksterne som interne prøver.
Ved starten af hvert semester foreligger en oversigt over alle eksterne og interne prøver og reprøver
i løbet af semesteret. Oversigten ligger på Studienet under fanen ’Eksamen’.

Prøveafholdelse
Mundtlige prøver er offentlige (§ 14 stk.1.). Kliniske prøver med patientdeltagelse er kun offentlige
med patientens tilladelse (14 stk. 2.).
Prøverne aflægges på dansk, og prøver kan evt. aflægges på norsk eller svensk. (§ 18, stk. 1 ). Hvis
undervisningen har været afholdt på engelsk, aflægges prøven på dette sprog (§ 18 stk. 2).
Ved individuel mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres (§14 stk. 4.)
Under votering må kun eksaminator og censor være til stede. Institutionen kan dog bestemme, at
kommende eksaminatorer kan overvære en votering (§ 14 stk. 6). Efter voteringen anføres prøvens
bedømmelse straks på bedømmelseslisten. Herefter gives karakteren mundtligt til eksaminanden.
Når alle eksaminander er eksamineret og bedømt, afleverer eksaminator straks bedømmelseslisten
til studieadministrationen.

Hjælpemidler
Under prøven er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, med mindre andet er anført i reglerne for afholdelse af den enkelte prøve (§ 14).
Institutionen kan fastsætte grænser for anvendelse af elektroniske hjælpemidler af kapacitetsmæssige grunde (§ 14 stk. 2).

Særlige prøvevilkår
Studerende, der opfylder betingelserne herfor, kan tilbydes særlige prøvevilkår efter eksamensbekendtgørelsen og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Der kan gives
dispensation for den fastsatte tid til prøver eller tilladelse til anvendelse af særlige hjælpemidler.
Vejledning herom indhentes hos studievejlederne.

Re-prøver
Ved ikke bestået prøve afholdes en ny prøve, enten snarest muligt eller når den pågældende prøve
igen afholdes på Fysioterapeutuddannelsen. Tidspunkt for re-prøver fremgår af oversigten over prøver. Som aktiv studerende er du automatisk tilmeldt re-prøverne. En studerende, som har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af sygdom, skal have mulighed for at gennemføre prøven
hurtigst muligt.
Beståede prøver kan ikke tages om.
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Tidsfrister for deltagelse i prøver som skal overholdes
Inden udgangen af det første studieår skal den studerende have deltaget i de prøver, dvs. have anvendt eksamensforsøg på samtlige prøver, der er placeret indenfor det første studieår.
Prøverne skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende
kan fortsætte uddannelsen på 5. semester (jf. Studieordningen).
Alle prøver, der er placeret de tre første år, skal være bestået, før den studerende kan gå til mundtlig
prøve i bachelorprojektet.
Uddannelsen skal afsluttes senest 6. år efter studiestart.
Uddannelsen kan dispensere fra ovenstående frister i særlige tilfælde. Skriftlig ansøgning om dispensation afleveres på Studieadministrationen og stiles til uddannelseslederen.

Bedømmelse
Bedømmelse sker efter reglerne i bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse.
Det fremgår af retningsliner for de enkelte prøver om, og i givet fald hvorledes, bedømmelsen af eksaminandens formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen (§ 4 stk. 2 nr. 17).
Ved bedømmelse af bachelorprojektet anvendes den officielle karakterskala. Udover det faglige indhold skal der også lægges vægt på eksaminandens formulerings - og staveevne. Ved øvrige prøver
vægtes eksaminandens formulerings- og staveevne, hvis det giver anledning til meningsforstyrrelser i teksten.
Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter prøven, fastsætter
institutionen en dato, hvor bedømmelsen senest vil blive bekendtgjort. Datoen anføres på oversigten over prøver (§ 36).
Ved skriftlige interne prøver, hvor der kan være tvivl om, om den studerende har bestået prøven, er
den pågældendes besvarelse altid vurderet af både eksaminator og en anden person med viden på
området.
Ved mundtlige interne prøver, hvor den studerende bedømmes ikke bestået, dvs. bedømmes til en
karakter under 02, afholdes re-prøve på det tidspunkt, der fremgår af oversigten over semesterets
prøver. Ved re-prøven deltager ud over eksaminator en medbedømmer med viden på området. Medbedømmeren er intern.

Eksaminandens adfærd, eksamenssnyd og plagiering
En eksaminand, der under prøven skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til
besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af institutionen bortvises fra
prøven (§ 20, stk. 1). En bortvisning medfører, at en eventuel karakter ved den pågældende prøve
bortfalder, og at eksaminanden har brugt et prøveforsøg (§ 20 stk.5). Ved studiestart på institutionen bekræfter den studerende med sin underskrift på særlig formular, at vedkommende i studietiden ikke udarbejder skriftlige arbejder med uretmæssig hjælp (§ 20, stk. 6).
Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve
 skaffer sig uretmæssig hjælp eller
 giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller
 benytter ikke tilladte hjælpemidler (§ 20, stk. 1).
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Særligt om eksamenssnyd ved plagiering
Plagieringen anses for eksamenssnyd, hvis den konstateres i en skriftlig opgavebesvarelse, som
den studerende har indleveret til brug under en eksamen, og omfatter følgende situationer:
 Et skriftligt produkt, som er afleveret til bedømmelse eller er bedømt, f.eks. professionsbachelorprojektet.
 Et skriftligt produkt, som skal være eller har været en del af eksaminationsgrundlaget til en
mundtlig prøve, f.eks. et skriftligt arbejde, der afleveres som forudsætning for indstilling og deltagelse i prøven.
 Et skriftligt produkt, der er afleveret som forudsætning for indstilling og deltagelse i en prøve.
Hvornår foreligger der plagiering?
Der foreligger plagiering, når en studerende i en skriftlig opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at vedkommende er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. Nærmere bestemt foreligger der plagiering, hvis en skriftlig opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af den eller de studerende selv, selv om opgavebesvarelsen
1. omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at
det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering
med angivelse af kilden, herunder evt. sidetal eller lignende (afskrift). Jævnfør uddannelsens retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige opgaver, nogle steder kaldet redaktionelle retningslinjer.
2. omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk (parafrasering m.v.), eller
3. omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis (anden
plagiering),
4. genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden
iagttagelse af de ovenstående bestemmelser i nr. 1 og 3.
Særligt om forstyrrende adfærd ved afvikling af prøver
Uddannelsesinstitutionen har beføjelser til at bortvise en eksaminand fra en prøve, hvis eksaminanden udviser forstyrrende adfærd, fx hvis eksaminanden udviser støjende adfærd eller bryder uddannelsesinstitutionens ordensregler under eksamen. I mindre alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. Eksamenstilsynet indberetter hændelsen til uddannelseslederen (§20,
stk. 3).
Indberetningen skal ske straks og uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter de oplysninger, der kan identificere de indberettede personer,
samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses.
Omkring sanktioner for forstyrrende adfærd, henvises til afsnit om ”sanktioner”.
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Procedurer og sanktioner ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd
Hvem er forpligtet til at indberette?
Alle1, der får formodning om eksamenssnyd, er forpligtet til at følge op på mistanken og – hvis formodningen opretholdes – at indberette sagen til uddannelseslederen.
Indberetning
Bestyrkes formodningen om eksamenssnyd, skal eksaminator og/eller censor jf. §20, stk. 2 indberette sagen skriftligt til uddannelseslederen for den pågældende uddannelse. Eksaminator og/eller
censor underretter samtidig den studerende om, at sagen er indberettet til uddannelseslederen.
Hvis der ikke på indberetningstidspunktet allerede er meddelt en bedømmelse, foretages der ingen
bedømmelse, og der noteres ”Ikke afleveret" på karakterlisten.
Uddannelseslederen
Når uddannelseslederen modtager en indberetning om eksamenssnyd, skal han/hun beslutte enten
at afvise sagen eller at fortsætte sagsbehandlingen.
Hvis uddannelseslederen beslutter at fortsætte sagsbehandlingen, sørger han/hun dels for at indhente eventuelt manglende dokumentation, dels for at indkalde den studerende til en samtale, hvor
den studerende har mulighed for at forholde sig til indberetningen.
Indkaldelsen bilægges kopi af indberetningen og skal indeholde oplysning om, at samtalen vedrører
en formodning om eksamenssnyd og om, at den studerende har ret til at møde med en bisidder ved
samtalen. Bisidder kan under samtalen rådgive den studerende, men må ikke deltage i samtalen. Er
det ikke muligt at afholde en sådan samtale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation.
Afvises sagen af uddannelseslederen, foretages bedømmelse på almindelig vis, hvis der ikke allerede er foretaget en bedømmelse.
Sanktioner
På baggrund af indberetningen og samtalen træffer uddannelseslederen beslutning om, hvorvidt
der er tale om eksamenssnyd samt om hvilken form for sanktion, der er aktuel over for den studerende. Uddannelseslederen kan kun træffe beslutning om sanktion, hvis der efter hans/hendes opfattelse uden for enhver rimelig tvivl er tale om eksamenssnyd.
Forholdet indberettes til direktøren, hvis og kun hvis forholdet er så groft, at det vurderes at burde
føre til en bortvisning fra uddannelsesinstitutionen. I alle øvrige tilfælde træffer uddannelseslederen
selv afgørelse i sagen.
Den endelige beslutning meddeles skriftligt til den studerende med kopi til indberetteren og studievejlederen samt lægges i den studerendes studiemappe.
Sanktionsformer
Såfremt det findes bevist, at der er tale om eksamenssnyd, anvendes én eller flere af følgende sanktioner:
 Advarsel
Tildeling af en skriftlig eller mundtlig advarsel mod overtrædelser af reglerne.
1

Alle er i denne forbindelse, Studieadministration, herunder eksamensvagter, vejleder/eksaminator, øvrige
undervisere, ledelse, bibliotekar, censor og medstuderende.
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Bortvisning fra en skriftlig eksamen med tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen, hvis eksamensreglerne findes overtrådt (§ 20, stk. 2). Det indebærer, at den studerende registreres som
’udeblevet’ fra den pågældende eksamen.



Annullering af en skriftlig opgave
Annulleringen omfatter den skriftlige opgave, hvorved der er konstateret eksamenssnyd. Annulleringen kan ske, uanset om der allerede er meddelt en bedømmelse. Den studerende noteres
for at have brugt ét eksamensforsøg (§20, stk. 5). En gentaget udfærdigelse af en opgave med
uretmæssig hjælp eller ikke tilladte hjælpemidler vil medføre permanent bortvisning fra den pågældende uddannelse.



Bortvisning fra uddannelsen.
Hvis forholdet udgør en grov eller gentagende eksamenssnyd, bortvises den studerende fra uddannelsesinstitutionen. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent (§20, stk. 4).
Bortvisningen indebærer, at den studerende i bortvisningsperioden er udelukket fra alle aktiviteter i VIA University College, herunder al deltagelse i undervisning og eksaminer. Ved en tidsbegrænset bortvisning registreres den studerende som havende orlov i bortvisningsperioden. Efter
bortvisningsperioden genoptages den studerende automatisk som studerende ved den pågældende uddannelse i VIA.

Udover ovennævnte sanktioner kan det komme på tale at foretage politianmeldelse, hvis der er tale
om civilretslige forhold.

Klager over prøver
Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af den studerende til institutionen senest 2 uger
efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet (§ 41, stk.
1).
Klagen kan vedrøre: (§ 43)
1. Eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende samt dets
forhold til uddannelsens mål og krav
2. Prøveforløbet
3. Bedømmelsen
Klagen forelægges bedømmerne, som udtaler sig indenfor normalt 2 uger. Herefter skal klageren
have lejlighed til at kommentere udtalelsen indenfor en frist på normalt en uge.
Afgørelsen af klagen træffes af institutionen (§ 44) på grundlag af ovennævnte.
Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan være:
1. Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver.
2. Tilbud om en ny prøve (omprøve).
3. At den studerende ikke får medhold i klagen.
Tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve skal accepteres senest 2 uger efter, at meddelelse om afgørelsen er afgivet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden fristens udløb, gennemføres der ikke en ny bedømmelse eller en ny prøve.
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Ny bedømmelse eller ny prøve skal finde sted snarest muligt. Er der udstedt et eksamensbevis, skal
uddannelsesinstitutionen inddrage eksamensbeviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt
udstede et nyt eksamensbevis (§46, stk. 1).
Ved ny bedømmelse og ny prøve påsættes nye bedømmere.
Hvis det besluttes at foretage en ny bedømmelse eller ny prøve, gælder beslutningen alle eksaminander, hvis prøven lider af samme mangel, som den der klages over.

Klager over afgørelser truffet af institutionen
Eksaminanden kan indenfor 2 uger indbringe institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål,
jf. § 44 stk.1 for et af institutionen nedsat ankenævn, jf. § 48, der træffer afgørelsen.
Ankenævnet består af to beskikkede censorer, en eksamensberettiget lærer indenfor fagområdet
og en studerende.
Ankenævnets afgørelse kan gå ud på
1. Tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver.
2. Tilbud om omprøve med nye bedømmere.
3. At klageren ikke får medhold i anken.

Klager over afgørelser truffet af en institution eller ankenævn
Klager over afgørelser truffet af en institution eller ankenævn kan indbringes for Uddannelses- og
Forskningsministeriet, når klagen vedrører retslige forhold.
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Prøveoversigt
Prøverne på de 14 moduler på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, se endvidere Oversigt over prøver og projekter på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.
Modul 1: Fysioterapi, fag, profession og studie
På baggrund af dispensation fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser
afsluttes modul 1 i en toårig periode fra forår 2013 uden prøve, og bedømmelsen af modulets læringsudbytter indgår i modulprøven ved afslutning af modul 2.
Der udarbejdes i stedet et skriftligt gruppeprojekt, og aflevering af dette projekt er et forudsætningskrav for at deltage i modul 2.
Modul 2: Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning
Prøveform: En teoretisk prøve, i hvilken der indgår en individuel praktisk og mundtlig del. Den studerende prøves i udvalgte læringsudbytter fra modul 1 og modul 2 med afsæt i fx udførelse af inspektion, relevant anatomisk palpation, vævsundersøgelse og behandlingsgreb af en given regions strukturer.
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have opfyldt mødepligten for klinisk undervisning jf. Tillæg til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
 Den studerende skal have afleveret Afkrydsningsliste til klinisk undervisning på modul 2 til
klinisk underviser. Heri dokumenteres, at den studerende har optaget en anamnese, og har
udført/deltaget i to personforflytninger i klinisk undervisning
 Den studerende skal have afleveret Registreringsskema for klinisk undervisning til klinisk
underviser.
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 2.
Bedømmelse:
 Intern teoretisk prøve
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
Modul 3: Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet
Prøveform: To prøver:
 En mundtlig prøve, der tager afsæt i et videoklip. Prøven indeholdende spørgsmål relateret til
modulets læringsudbytter
 En multiple choice prøve i anatomi af en times varighed med 30 spørgsmål
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have demonstreret undersøgelse af et leds bevægelighed. Afprøvning
foregår i undervisningen i manuel vævsundersøgelse og behandling. Underviseren foretager
afkrydsning
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 3
Bedømmelse:
 Intern teoretisk prøve
 Den mundtlige prøve bedømmes efter 7-trinsskala, og multiple choice-prøven bedømmes
bestået/ikke bestået.
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
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Modul 4: Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning
Prøveform: En praktisk demonstration og en mundtlig teoretisk eksamination
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
Det forudsættes, at den studerende har afleveret en dokumentationsportfolio indeholdende fire opgaver senest fredag i 8. moduluge.
 Den studerende skal have opfyldt mødepligten for klinisk undervisning jf. Tillæg til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
 Den studerende skal have afleveret ”Registreringsskema for klinisk undervisning” til klinisk
undervise
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 4
Bedømmelse:
 Ekstern teoretisk prøve med udgangspunkt i en praktisk demonstration
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen jf. karakterbekendtgørelsen. Der gives en samlet karakter på baggrund af bedømmelsesgrundlaget
 Bedømmelsesgrundlaget udgøres af eksaminandens individuelle præstation, dvs. den skriftlige opgave, den praktiske demonstration og den mundtlige eksamination
Modul 5: Tværfagligt fællesmodul – tværprofessionel virksomhed
Prøveform: En teoretisk prøve, hvor de studerende eksamineres mundtligt i grupper med udgangspunkt i det skriftlige gruppeprojekt. Det skriftlige produkt, gruppeprojektet, er eksaminationsgrundlag.
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 5
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala




Det skriftlige produkt, gruppeprojektet, udgør eksaminationsgrundlaget for den individuelle eksamination.
Bedømmelsesgrundlaget (grundlaget for karaktergivningen) udgøres af det skriftlige produkt samt
den mundtlige præstation.

Modul 6: Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik.
Prøveform: En skriftlig prøve tilrettelagt som to prøver:
 En skriftlig prøve i fysioterapi af fem timers varighed
 En multiple choice-prøve i sygdomslære af to timers varighed
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået en multiple choice prøve i sygdomslære. Den studerende
skal have bestået prøven for modul 6
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve
 Den skriftlige prøve bedømmes efter 7-trinsskala, og multiple choice-prøven bedømmes bestået/ikke bestået.
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
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Modul 7: Udredning og behandling
Prøveform: En teoretisk prøve tilrettelagt som to prøver:
 Et skriftligt projekt udarbejdet i grupper med individuelle afsnit
 En multiple choice-prøve i sygdomslære
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået en multiple choice prøve i sygdomslære.
 Den studerende skal have opfyldt mødepligten for klinisk undervisning jf. Tillæg til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
 Den studerende skal have afleveret ’Registreringsskema for klinisk undervisning’ til klinisk
underviser
 ’Den individuelle studieplan’ skal være færdigudfyldt og underskrevet af klinisk underviser.
 Den studerende skal have opfyldt de aftaler, der er beskrevet i den individuelle studieplan, fx
aflevering af opgaver, arbejdsjournaler og deltagelse i miniklinikker
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 7
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med intern teoretisk prøve
 Det skriftlige projekt bedømmes efter 7-trinsskala, og multiple choice-prøven bedømmes
bestået/ikke bestået. Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle
præstation
Modul 8: Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser
Prøveform: En teoretisk prøve med udgangspunkt i en praktisk demonstration
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 8
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve med udgangspunkt i en praktisk demonstration
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
Modul 9: Klinisk ræsonnering og –beslutningstagning
Prøveform: En praktisk og mundtlig klinisk prøve med afsæt i et skriftligt oplæg. Prøven foregår på
det kliniske undervisningssted.
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have opfyldt mødepligten for klinisk undervisning jf. Tillæg til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
 Den studerende skal have afleveret ’Registreringsskema for klinisk undervisning’ til klinisk
underviser
 ’Den individuelle studieplan’ skal være færdigudfyldt og underskrevet af klinisk underviser
 Den studerende skal have opfyldt de aftaler, der er beskrevet i den individuelle studieplan, fx
aflevering af opgaver, arbejdsjournaler og deltagelse i miniklinikker
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 9
Bedømmelse:
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Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve
Der gives bedømmelsen bestået/ikke-bestået
Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation

Modul 10: Samfund, sundhed og forebyggelse
Prøveform: Et skriftligt projekt udarbejdet i grupper à 4 studerende med individuelle afsnit
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 10
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
Modul 11: Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling
Prøveform: En skriftlig opgave på baggrund af en case
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 11
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse
Prøveform: En praktisk og mundtlig klinisk prøve med afsæt i et skriftligt oplæg. Prøven foregår på
det kliniske undervisningssted.
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have opfyldt mødepligten for klinisk undervisning jf. Tillæg til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
 Den studerende skal have afleveret ’Registreringsskema for klinisk undervisning’ til klinisk
underviser
 ’Den individuelle studieplan’ skal være færdigudfyldt og underskrevet af klinisk underviser
 Den studerende skal have opfyldt de aftaler, der er beskrevet i den individuelle studieplan, fx
aflevering af opgaver, arbejdsjournaler og deltagelse i miniklinikker
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 12
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en ekstern klinisk prøve
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
Dispensation i forhold til prøvens forløb:
 Den studerende skal være opmærksom på, at prøvens forløb eventuelt kan være ændret, idet det
kliniske undervisningssted har mulighed for at søge dispensation for prøvens forløb, fx af hensyn
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til patient/borger-kategorierne på det pågældende kliniske undervisningssted. Det kliniske undervisningssted informerer den/de studerende, hvis prøvens forløb er ændret. Nærmere information til de kliniske undervisningssteder kan ses i Lokalt tillæg 3 Samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og de kliniske undervisningssteder, afsnit 3.5.7.
Modul 13: Valgmodul
På baggrund af dispensation fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser
afsluttes modul 13 i en toårig periode fra forår 2013 uden prøve. Der skal i stedet opfyldes krav om
studieaktivitet, deltagelsespligt og mødepligt.
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have afleveret en valgfagsplan til Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og for godkendelse af gennemført modul skal den studerende være studieaktiv og opfylde
deltagelsespligten og mødepligten i modulet.
Modul 14: Dokumentation og udvikling
Prøveform: En mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt bachelorprojekt med individuelle afsnit.
Forudsætninger for godkendelse af modulet:
 Den studerende skal have bestået prøven for modul 14
Bedømmelse:
 Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve
 Prøven bedømmes efter 7-trinsskala
 Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation
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Oversigt over prøver og projekter på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
(Modulopdelt uddannelse)
Mod
1

Mod
2

Ingen prøve. Dispensation i en 2årig forsøgs-periode
Modulets læringsudbytter prøves i
modul 2 prøven

Mod
3

Intern teoretisk
prøve

Intern teoretisk prøve

Individuel
7-trin

Individuel
7-trin

Mundtlig og
praktisk prøve

To prøver

Praktisk demonstration på et
medie, hvor den
stud. viser us og
beh greb i en given region og
reflekterer over
det udførte

FYS: Mundtlig
prøve
ANA: multiple
choice

Projekt med tilbagemelding

Mod
4
Ekstern teoretisk
prøve med
udg.punkt i en
praktisk demonstration

Individuel
7-trin
En praktisk demonstration og en
mundtlig teoretisk
eksamination.
Den stud. afleverer
4 opgaver
hvoraf én tilfældigt udvalgt opg.
er afsæt for prøven.

Mod
5

Mod
6

Mod
7

Mod
8
Ekstern teoretisk
prøve med
udg.punkt i
en praktisk
demonstration

Intern teoretisk
prøve

Intern teoretisk prøve

Intern teoretisk
prøve

Individuel
7-trin

Individuel
7-trin

Individuel
7-trin

Mundtlig gruppeprøve.

To skriftlige
prøver

To skriftlige prøver

Det skriftlige
gruppeprojekt
udgør eksaminationsgrundlaget.
Bedømmelsesgrundlaget
(grundlaget for
karaktergivningen) udgøres af
det skriftlige
produkt samt
den mundtlige
præstation.
Projekt
Det skriftlige
gruppeprojektprojekt bedømmes, og der gives en kort tilbagemelding.

FYS: Skriftlig
prøve
SYL: mutiple
choise

FYS: Projekt
SYL: multiple
choise

Projekt med tilbagemelding
Individuelle dele
bedømmes

Individuel
7-trin
Mundtlig og
praktisk
prøve m.
udg.punkt i
en case og
demonstration på
et medie

Mod
9

Mod 10

Mod 11

Mod 12

Intern klinisk prøve

Intern teoretisk prøve

Ekstern teoretisk
prøve

Ekstern teoretisk
prøve

Ekstern teoretisk
prøve

Individuel
Bestået/
ikke best.
En praktisk
og mundtlig
klinisk
prøve med
afsæt i et
skriftligt
oplæg.

Individuel
7-trin

Individuel
7-trin
Skriftlig opgave m
udg.punkt i
en case/ klinisk pr.still.

Individuel
7-trin
En praktisk
og mundtlig
klinisk
prøve med
afsæt i et
skriftligt
oplæg.

Individuel
7-trin
Bachelorprojekt

Skriftligt
gr.projekt
(gr a 4 stud)

Mod 13

Ingen prøve.
Dispen-sation i en 2årig forsøgs-periode.

Mod 14

Deltagelsespligt og
mødepligt
(80%)

Projekt
med tilbage-melding.

Projekt
Det skr.
projekt udgør eksam.grundlaget
Indiv. dele
bedøm-mes

Indiv. dele
bedøm-mes

SYL: Sygdomslære
FYS: Fysioterapi og metode
FYL: Fysiologi
ANA: Anatom
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Find vejen frem

VIA University College
Dato: 6. oktober 2015
SBSYS: U0251-1-05-1-14
Ref: ebo

Retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige produkter i forbindelse med prøver og eksaminer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
Gældende fra efterår 2015:
1. Det skriftlige produkt/opgaven skrives med skrifttypestørrelse 12 pitch, linieafstand
1,5, top- og bundmargen 2,0, venstre margen 4,0 og højre margen 2,5. Papirudgaver
printes med tekst på én side.
2. Der må ikke anvendes fodnoter.
3. Omfanget af den enkelte opgave fremgår af den pågældende modulbeskrivelse. Angivelsen er ekskl. forside, resumé, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Figurer
og tabeller mv, som gengives ”tro” mod kilden kan ”screen dumpes”. Egne tabeller
må ikke screen dumpes.
4. Siderne skal være nummererede fortløbende.
5. Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse og en bilagsfortegnelse samt en litteraturliste. Bilagene nummereres særskilt.
6. Litteraturlisten skal udarbejdes efter APA- eller Vancouver-metoden.
7. Bilag i opgaven kan fx være spørgeskema, interviewguide, observationsskema, feltnoter, brevveksling m.v., og de er alene dokumentation for indholdet i projektet og indgår ikke i bedømmelsen.
8. Alment tilgængeligt materiale som fx artikler skal ikke indsættes som bilag, men der
skal henvises til dette materiale som reference.
9. Citater fra tidsskrifter og lignende skal markeres tydeligt med citationstegn og med
kildeangivelse og sidetal.
10. Bruges uddrag af journaler, cases eller andre udskrifter, skal navne, stednavne, datoer og årstal ændres (anonymiseres) således, at det ikke er muligt at genkende eller
finde frem til de personer, hvis sag helt eller delvist indgår i opgaven.
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Find vejen frem

VIA University College
11. Resumé/abstrakt af opgaven skrives på en selvstændig side lige efter forsiden. Resuméet/abstraktet må max. fylde én side og for bachelorprojektet max. 350 ord. For bachelorprojektet skal der udarbejdes resumé/abstrakt på både dansk og engelsk og for
øvrige opgaver på dansk.
12. Antal ”tegn” anvendt i opgaven, skal påføres til slut. Tegn angives inklusive mellemrum. (En side svarer til ca. 2400 tegn/anslag incl. mellemrum.).
13. Skriftlige projekter, som skal bedømmes, afleveres i en elektronisk udgave på WISEflow (nærmere procedure fremgår af den enkelte modulbeskrivelse).
14. Vejleders navn må ikke påføres opgaven (undtaget bachelorprojektet).
15. Vedrørende forside: På bachelorprojektets forside påføres forfatternavne. På øvrige
projekter og skriftlige produkter påføres forsiden forfatternavn(e) eller eksamensnummer/-numre i henhold til den pågældende modulbeskrivelse. Derudover påføres forsiden titel, betegnelsen på det pågældende produkt (fx projekt, rapport eller opgave),
måned, årstal, hold samt:
”Denne opgave er udarbejdet af studerende på VIA University College, Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus som et led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og
ukommenteret fra uddannelsens side og er således et udtryk for de studerendes egne
synspunkter”
16.Specielt for bachelorprojektet gælder at:
Forsiden påføres:
-

Forfatternavne
Titel på både dansk og engelsk. Begge titler vil stå på eksamensbeviset.
Nederst i venstre hjørne af forsiden skrives:

”Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse
jvf. lov om ophavsret LBK nr. 1144 af 23/10/2014"
Der skal udarbejdes abstract/resumé på både dansk og engelsk.
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