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§ 1 BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN 

§ 1.1 Normering i ECTS 
Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik er normeret til 120 ECTS, hvilket svarer til 2 års 
studier på fuld tid. 
 
§ 1.2 Uddannelsens formål  
Uddannelsen har til formål: 
 

• At indføre den studerende i fagområder inden for diagnostik, forebyggelse og 
behandling af smerte og funktionsbegrænsende tilstande i bevægeapparatet 

• At kvalificere den studerende til, på et natur- og sundhedsvidenskabeligt grundlag, at 
bestride funktionen som kiropraktor i et sundhedsvæsen og et samfund i udvikling. 

• At give de studerende grundlag for videre- og efteruddannelse efter afsluttet 
kandidateksamen. 

 
§ 1.3 Uddannelsens overordnede didaktiske og pædagogiske grundlag  
Uddannelser ved Syddansk Universitet er baseret på bærende principper om aktiverende 
undervisning og aktiv læring. De studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab 
ansvaret for at principperne realiseres igennem hele uddannelsesforløbet.   Principperne 
revideres efteråret 2016. 
Herudover bygger uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på fakultetets 
pædagogiske strategi, der dels indebærer differentierede læringsformer, dels har et særligt 
fokus på FAIR-princippet, dvs. feedback, aktivitet, individualisering og relevans. Uddannelsen 
er således planlagt og undervisningen tilrettelagt på en sådan måde, at der er gode 
muligheder for feedback mellem undervisere og studerende, høj aktivitet blandt studerende, 
mulighed for individualiserede læringsforløb og for at indhold og form fremtræder relevant for 
de fremtidige studier og det fremtidige virke. Endvidere er prøver og eksamener tilrettelagt 
under hensyntagen til anerkendte, forskningsbaserede principper om validitet, reliabilitet, 
betydning for læring, økonomi og acceptabilitet. 
 
Den pædagogiske strategi for uddannelsen i klinisk biomekanik er, at tilrettelæggelse af 
uddannelsen og valg af undervisnings-, lærings- og eksamensformer er valgt ud fra en 
overordnet, evidensbaseret tilgang. 
 
Uddannelsen i klinisk biomekanik følger den pædagogiske strategi udtrykt i FAIR – 
principperne. Dette indebærer, at uddannelsen er planlagt og undervisningen tilrettelagt på en 
sådan måde, at der er de bedste muligheder for Feedback mellem undervisere og studerende, 
høj Aktivitet blandt studerende, mulighed for Individualiserede læringsforløb og for at indhold 
og form fremtræder Relevant for de studerende i forhold til deres fremtidige studier og deres 
virke som kiropraktor. 
 
Uddannelsen har særlig fokus på, at prøver og eksamener er tilrettelagt under hensyntagen til 
anerkendte, forskningsbaserede principper om validitet, reliabilitet, impact på læring, økonomi 
og acceptabilitet - dvs. vi sikre at prøveformerne måler det de er designet til, vi gør det på 
ensartet og pålidelig vis, vi er opmærksomme på hvordan prøveformen påvirker de 
studerendes læring og vi sikrer at omkostninger i forbindelse med prøver står i et fornuftigt 
forhold til prøvens vigtighed. Endelig er vi opmærksomme på, at vore prøver accepteres som 
værende ’gode’ af studerende, underviserne og aftagerne. 
 
Den pædagogiske strategi betyder ikke at bestemte undervisnings- og læringsformer (fx PBL 
el. case-baseret undervisning) eller bestemte eksamensformer (fx OSCE el. MCQ) skal 
anvendes i alle fag/moduler. Studieleder, studienævn, modul- og/eller fagansvarlige anvender 
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principperne, når uddannelsen planlægges, evalueres, ændres og/eller justeres. Som rettesnor 
i dette arbejde anvendes nedenstående spørgsmål: 
 

• Hvilke mål for viden, færdigheder og kompetencer er der for vores uddannelse som helhed og for 
de enkelte dele? 

• Hvilke lærings- og undervisningsmetoder er velegnede til sikre at de studerende når disse mål? 
• Hvilke prøveformer kan teste om målene er nået? 

 
Den pædagogiske profil er udmøntet på modul-niveau og er beskrevet detaljeret i 
’Standardisering af OSCE eksamen for klinisk biomekanik’ eller i studyguides udarbejdet for de 
øvrige KA-moduler.  
 
Det kendetegnende ved kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik ved SDU er, at 
studieordningen er begrebs- og principstyret med udgangspunkt i kiropraktorens indplacering i 
henholdsvis primær- og sekundærsektoren i det danske sundhedsvæsen. Studieordningen er 
således: 
 

• Kompetencebeskrevet 
• Studenteraktiverende  
• Aftagerorienteret 
• Anvendelsesorienteret 

 
§ 1.4 Kompetenceprofil 
Efter afsluttet uddannelse skal kandidaten i klinisk biomekanik kunne 

 
Viden 

(a) Vidensfeltet 
• Foreslå relevante laboratorieundersøgelser under vejledning 
 

(b) Forståelse og refleksion 
• Analysere og anvende forskningsresultater kritisk 
 

Færdigheder 
(a) Type af færdigheder 

• Optage anamnese selvstændigt 
• Udføre objektive undersøgelser selvstændigt 
• Udføre manuel behandling af bevægeapparatet selvstændigt 
• Udføre billeddiagnostiske undersøgelser 
• Anvende træningsprogrammer til patienter 
• Føre journal og anvende journaloptegnelser selvstændigt 
 

(b) Vurdering og beslutning 
• Syntetisere anamnestiske oplysninger, kliniske og parakliniske fund til 

differentialdiagnoser 
• Vurdere hvorvidt patienter bør henvises til anden 

behandling/undersøgelse 
• Planlægge behandlingsforløb indenfor rammerne af evidensbaseret 

praksis 
• Planlægge og anvende træningsprogrammer til patienter 
• Tolke relevante laboratorieundersøgelser under vejledning 
• Tolke billeddiagnostiske undersøgelser selvstændigt 
 

(c) Formidling 
• Kommunikere med patienter og de øvrige sundhedsprofessioner 
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• Vejlede ambulatorie-patienter om forebyggelse 
 

Kompetencer 
(a) Handlingsrummet 

• Overføre viden fra kliniske og biomedicinske fag til klinisk praksis 
• Reflektere over og analysere egen praksis 
 

(b) Samarbejde og ansvar 
• Deltage i tværfaglige rehabiliteringssamarbejder 
• Samarbejde med patienter og de øvrige sundhedsprofessioner 
• Udvise professionel adfærd 
 
 

(c) Læring 
• Identificere egne læringsbehov og handle derefter 

 
§ 1.5 Erhvervssigte 
Uddannelsen i klinisk biomekanik er - i modsætning til de fleste andre uddannelser – en 
professionsuddannelse, som kvalificerer den studerende til virket som kiropraktor.  Dette 
indebærer, at den studerende kvalificeres til at varetage bevægeapparatsproblemer i 
henholdsvis primær- og sekundærsektoren af det danske sundhedsvæsen. 

§ 2 INDSKRIVNING 

§ 2.1 Adgangskrav 
Adgangskrav fremgår af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved 
universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). 
 
Adgang til kandidatuddannelsen forudsætter en bacheloruddannelse i klinisk biomekanik. 
 
Stk. 2. Studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik ved Syddansk 
Universitet, har ret til at fortsætte på kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik på Syddansk 
Universitet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. 
 
Stk. 3. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som 
ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan 
sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der 
er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver. 
 
Stk. 4. Universitetet fastsætter inden for rammerne af adgangsbekendtgørelsen nærmere 
regler for, efter hvilke kriterier ansøgere optages til kandidatuddannelsen, hvis der er flere 
kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed. 
 
Stk. 5. Universitetet må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Universitetet 
må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse 
skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af 
adgangsbegrænsningen. 
 
Studiestart på kandidatuddannelsen  
Der er optagelse og studiestart to gang om året på kandidatuddannelsen af klinisk biomekanik 
(omkring 1. september og omkring 1. februar). 
 
 
§ 2.2 Sammenhæng mellem adgangskrav og uddannelsens første år  
Starten på uddannelsen er planlagt med udgangspunkt i de kompetencer, man har opnået på 
bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik på SDU. 
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Kandidatuddannelsen er således opdelt i tre spor: 1) kliniker-sporet, 2) professionssporet og 
3) akademikersporet. Fagene på klinikersporet er primært diagnoseorienteret og bygger videre 
på de diagnostiske grundkompetencer, den studerende har opnået primært på biomedicin- og 
profession-sporet af bacheloruddannelsen. 
 
Professionssporsfagene er en direkte forlængelse af professionssporet på 
bacheloruddannelsen, hvor der på bacheloruddannelsen fokuseres på bevægeapparatets 
lidelser omkring columna, fokuserer kandidatuddannelsen på ekstremitetsleddene samt en 
bredere bio-psycho-social ramme for forebyggelse og behandling. 
 
Akademikersporet består af et kandidatspeciale, som tager udgangspunkt i det niveau, de 
studerende har opnået i deres bachelorspeciale. 
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§ 3 STRUKTUREL BESKRIVELSE 

§ 3.1 Opbygning og struktur i moduler, fagelementer, valgfag mv.  
Uddannelsen er opdelt i otte moduler. Hvert modul omfatter 8 ugers undervisning, og afsluttes 
med en modul-eksamen. Samtidig er uddannelsen inddelt i tre spor, som løber parallelt hele 
uddannelsen igennem: det kliniske spor, akademikersporet og professions-sporet. Hvert af de 
otte moduler består således af undervisningselementer indenfor to eller tre af sporene (se Figur 
1). 
 
 Figur 1. Overordnet struktur på kandidatuddannelsen af klinisk biomekanik 

  Kliniker-sporet  Professions-sporet  Akademiker-sporet 

1.
 å

r 

 Billeddiagnostik I & II 
 

Almen diagnostik I & II 
 

Valgfag 
Ekstremiteter 

Træning og øvelsesterapi 
Radiografi 

  

2.
 å

r    Klinikophold B & C  Kandidatspeciale 

 
Klinikersporet omfatter medicinsk og radiologisk diagnostik. Undervisningen baseres på 
forelæsninger og gruppearbejde omkring cases fra det virkelige liv. Man diagnosticerer, laver 
behandlingsplaner og håndterer patienter med lidelser af mange forskellige typer. 
 
Professionssporet er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Færdighedstræningen fortsættes 
med vægt på ekstremiteterne samt en bredere bio-psycho-social ramme for forebyggelse og 
behandling. På klinikopholdene diagnosticeres patienter under supervision, og man er som 
studerende ansvarlig for behandlingsplanen. 
 
Akademikersporet er et selvstændigt videnskabeligt projekt. Gennem projektet opnås 
kompetencer med fokus på, hvordan man bliver en kritisk forbruger af information inden for 
bevægeapparatets lidelser. 

Intentionen med modellen er at sikre sammenhæng og progression ikke alene i uddannelsens 
moduler, men også i kompetencer inden for hvert af de tre spor igennem hele den 
kiropraktiske uddannelse. Uddannelsens indhold videreføres således i kiropraktorernes syv 
roller, som danner basis for kiropraktorernes turnusuddannelse. 
 
Uddannelsen er tilrettelagt således, at aktive forskere er ansvarlige for at tilrettelægge indhold 
og afvikling af modulerne. Afvikling af undervisningen sker i videst muligt omfang (og hvor 
relevant) af forskere fra de aktive forskningsmiljøer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
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§ 3.2 Oversigt over fag/moduler/semestre 
Tabellerne nedenfor viser studiets opbygning i spor og moduler samt fordelingen af ECTS-
points for hhv. start forår og start efterår. 
 
Tabel 1. Start efterår 

Semester Modul 

Kliniker-spor Professions-spor Akademiker-spor 

Titel ECTS Titel ECTS Titel ECTS 

1 

K1  
Ekstremiteter 1)3) 6  

Valgfag (2 x 5) 10 

K2 
Almen diagnostik 1 
4) 16 

Træning og 
øvelsesterapi 2) 3 

2 
K3 Almen diagnostik 2 15  

K4 Billeddiagnostik 1 7.5 Radiografi 5 

3 
K5 Billeddiagnostik 2 7.5 

Klinikophold B 5 

Klinikophold B Eksamen 

K6  Klinikophold C 5 
Videnskabelig metode: 

Kandidatprojekt 
30 

4 
K7 Klinikophold C 5 

K8 Klinikophold C 5 

ECTS i alt 46 44 30 

 
Tabel 2. Start forår 

Semester Modul 

Kliniker-spor Professions-spor Akademiker-spor 

Titel ECTS Titel ECTS Titel ECTS 

1 
K1 Almen diagnostik 2 15 

Træning og 
øvelsesterapi 2) 3 

 

K2 Billeddiagnostik 1 7.5 Radiografi 5 

2 

K3 Billeddiagnostik 2 7.5 Ekstremiteter 1)/3) 6 

K4 
Almen diagnostik 1 
4) 16 

 

3 
K5  

Valgfag (2 x 5) 10 

Klinikophold B 5 

Klinikophold B Eksamen 

K6  Klinikophold C 5 
Videnskabelig metode: 

Kandidatprojekt 
30 

4 
K7 Klinikophold C 5 

K8 Klinikophold C 5 

ECTS i alt 46 44 30 
1) Tidligere ”Klinisk biomekanik 5” (ændret pr. 1.2.2012) 
2) Tidligere ”Klinisk biomekanik 6”/”Træning” (ændret h.h.v. pr. 1.2.2012/7.3.2012) 
3) 6 ECTS point for studerende, der starter på faget pr. 1.9.2012 og senere 
4) 16 ECTS point for studerende, der starter på faget pr. 1.9.2012 og senere   
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Start efterår 
Modul Valgfag/ 

ECTS 
Speciale/ 
ECTS 

Klinik/ 
ECTS 

Billeddiagnostik / 
ECTS 

Radiografi/ 
ECTS 

Almen  
Diag. ECTS 

KB/ 
ECTS 

SUM/ 
ECTS 

1 2 x 5      7 17 
2      15 3 18 
3      15  15 
4    7.5 5   12.5 
5   5 7.5    12.5 
6  10 5     15 
7  10 5     15 
8  10 5     15 

Total 120 

 
Start forår 

Modul Valgfag/ 
ECTS 

Speciale/ 
ECTS 

Klinik/ 
ECTS 

Billeddiagnostik / 
ECTS 

Radiografi/ 
ECTS 

Almen  
Diag/ECTS 

KB/ 
ECTS 

SUM/ 
ECTS 

1      15 3 18 
2    7.5 5   12.5 
3    7.5   7 14.5 
4      15  15 
5 2 x 5  5     15 
6  10 5     15 
7  10 5     15 
8  10 5     15 

Total 120 

 
 

Fagfordeling 
1 gang pr. år 2 gange pr. år 

Efterår 
Almen dx. 1 
Billed dx. 2 
KB 5 

Forår 
Almen dx. 2 
Billed dx. 1 
Radiografi 

Valgfag: 
Teknik 2 
Myofascielle 
smertesyndromer 
Klinikophold 

Træning og 
øvelsesterapi 
Klinikoph. B 
Klinikoph. C 
Speciale 
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§ 3.3 SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSENS 
KOMPETENCEPROFIL OG LÆRINGSMÅL FOR DE ENKELTE FAG 

Kvalifikations- 
rammens 
kategorier 

Kompetenceprofilens 
delementer 

Uddannelsens 
moduler og fag* 

Viden Foreslå relevante laboratorie-
undersøgelser under vejledning 

K-spor i modulerne K2-K4 (almen diagnostik 1-3) 
P-spor i modulerne K5-K8 (klinikophold B-C) 

Analysere og anvende 
forskningsresultater kritisk 

A-spor i modulerne K6-K8 (kandidatspeciale 1,2,3) 

Færdigheder Optage anamnese selvstændigt P-spor i modulerne K5-K8 (klinikophold B-C) 

Udføre objektive undersøgelser 
selvstændigt 

P-spor i modulerne K1 (valgfag - MSK 
management), K5-K8 (klinikophold B-C) 

Udføre manuel behandling af 
bevægeapparatet selvstændigt 

P-spor i modulerne K1 (valgfag - MSK 
management; ekstremiteter), K6-K8 (klinikophold 
C) 

Udføre billeddiagnostiske 
undersøgelse 

P-spor i modul K4 (radiografi) 

Anvende træningsprogrammer til 
patienter 

P-spor i modulerne K4 (træning og øvelsesterapi), 
K5-K8 (klinikophold B-C) 

Føre journal og anvende 
journaloptegnelser selvstændigt 

K-spor i modulerne K5-K6 (billeddiagnostik 1-2) 
P-spor i modulerne K5-K8 (klinikophold B-C) 

Syntetisere anamnestiske 
oplysninger, kliniske og parakliniske 
fund til differentialdiagnoser 

K-spor i modulerne K2-K4 (almen diagnostik 1-3), 
K5-6 (billeddiagnostik 1-2) 
P-spor i modulerne K1 (valgfag – MSK 
management, valgfag – idrætsskader, diagnostik 
og behandling, valgfag – klinikophold), K5-K8 
(klinikophold B-C) 

Vurdere hvorvidt patienter bør 
henvises til anden 
behandling/undersøgelse 

K-spor i modulerne K2-K4 (almen diagnostik 1-3), 
K5-6 (billeddiagnostik 1-2) 
P-spor i modulerne K5-K8 (klinikophold B-C) 

Planlægge behandlingsforløb 
indenfor rammerne af 
evidensbaseret praksis 

P-spor i modulerne K1 (valgfag - MSK 
management; ekstremiteter), K5-K8 (klinikophold 
B-C) 

Planlægge og anvende 
træningsprogrammer til patienter 

P-spor i modulerne K4 (træning og øvelsesterapi), 
K5-K8 (klinikophold B-C) 

Tolke relevante laboratorie-
undersøgelser under vejledning 

P-spor i modulerne K6-K8 (klinikophold C) 

Tolke billeddiagnostiske 
undersøgelser selvstændigt 

K-spor i modulerne K5-K6 (billeddiagnostik 1-2), 
K5-K8 (klinikophold B-C) 

Kommunikere med patienter og de 
øvrige sundhedsprofessioner 

P-spor i modulerne K1 (valgfag – klinikophold), 
K5-K8 (klinikophold B-C) 

Vejlede ambulatorie-patienter om 
forebyggelse 

P-spor i modulerne K5-K8 (klinikophold B-C) 

Kompetencer Overføre viden fra kliniske og 
biomedicinske fag til klinisk praksis 

P-spor i modulerne K1 (valgfag – MSK 
management, valgfag – klinikophold), K5-K8 
(klinikophold B-C) 

Reflektere over og analysere egen 
praksis 

P-spor i modulerne K1 (valgfag – MSK 
management, valgfag – klinikophold), K5-K8 
(klinikophold B-C) 

Deltage i tværfaglige rehabiliterings-
samarbejder 

P-spor i modulerne K5-K8 (klinikophold B-C) 

Samarbejde med patienter og de 
øvrige sundhedsprofessioner 

P-spor i modulerne K1 (valgfag – MSK 
management, valgfag – klinikophold), K5-K8 
(klinikophold B-C) 

Udvise professionel adfærd P-spor i modulerne K1 (valgfag – MSK 
management, valgfag – klinikophold), K5-K8 
(klinikophold B-C) 

Identificere egne læringsbehov og 
handle derefter 

P-spor i modulerne K1 (valgfag – klinikophold), 
K5-K8 (klinikophold B-C) 

* Moduler og fag er beskrevet for start efterår 
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§ 3.4 Modulernes rækkefølge og den faglige progression 
Modulerne skal gennemføres i den angivne rækkefølge. Fagene på de tre spor progredieres 
således at den studerende klargøres til håndtering af patienter på klinikophold C på andet år. 
 
Kliniker-sporet bidrager med diagnostik inden for fem hovedemner: reumatologi, ortopædi, 
neurologi, billeddiagnostik og de almene medicinske fag, hvor de fire første er vægtet højst. 
Almen diagnostik og billeddiagnostik supplerer hinanden ved at bidrage med diagnostiske 
overvejelser fra forskellige vinkler. 
 
Professions-sporet bidrager med professionsrettede fag, således at den studerende bliver i 
stand til at varetage håndteringen af akutte såvel som kroniske bevægeapparatspatienter. 
Deltagelse på klinikophold C2 forudsætter, at alle tidligere fag på profession-sporet og alle 
fagene på kliniker-sporet er bestået. 
 
Sidst men ikke mindst bidrager akademiker-sporet med kompetencer, således at de 
studerende bliver kritiske forbrugere af akademisk litteratur og viden, som gør dem i stand til 
selvstændigt at planlægge og afvikle et lille forskningsprojekt. Kandidatspecialet moduler 
progredieres som beskrevet i tabellerne under § 3.2. 
 
 
§ 3.5 Undervisnings- og prøveformer, herunder censur 

§ 3.5.1 Undervisningsformer. 

Uddannelsen er et studium, hvor der lægges vægt på, at den studerende erhverver en stor del 
af sin viden ved selvstudium. For at motivere og stimulere til denne proces afholdes 
forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde. Der er desuden praktiske elementer med 
færdighedstræning og klinikophold. 
 
§ 3.5.2 Prøveformer. 

Der afholdes løbende karaktergivende og eksternt censurerede eksaminer samt løbende 
karaktergivende internt censurerede eksaminer. Eksamen er ens for alle og inddrager både 
teoretisk viden, praktiske færdigheder og kompetencer. 
 
Den valgte undervisnings- og prøveform bestemmes ud fra nedenstående overvejelser: 
 

• Hvilke mål for viden, færdigheder og kompetencer er der for modulet? 
• Hvilke lærings- og undervisningsmetoder er velegnede til sikre at de studerende når disse mål? 
• Hvilke prøveformer kan teste om målene er nået? 

 
Prøven bør i udgangspunktet teste bredt i de i studieordningen nedskrevne mål for modulet. 
Eksamenstovholderen har ansvaret for, at der for hver prøve og for prøverne over tid, holdes 
opsyn med, at der ikke er mål der systematisk udelades i prøven. Prøvens indhold skal over tid 
vægtes rimeligt i forhold til undervisningens indhold, men de enkelte delelementers omfang i 
den enkelte prøve kan variere. Således kan specielt mindre elementer i modulet fra tid til 
anden udgøre en forholdsvis stor del af prøven.  Det skal være de studerende bekendt at 
prøvens sammensætning og vægtning kan variere. Udover at prøvens emnemæssige indhold 
skal være dækket, skal der også testes indenfor alle niveauer i målsætningen således at man i 
høj grad tilstræber prøvning i anvendt viden og ikke alene i lærebogsviden. Den anvendte 
viden kan være klinisk eller tilhøre de tværgående og parakliniske fag. 
 
 
 
§ 3.5.3 Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings – og prøveformer. 
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• Læringsmål inden for teoretisk viden undervises overvejende i form af forelæsninger og 
holdtimer og testes typisk i form af en skriftlig prøve. 

 
• Læringsmål inden for teoretiske færdigheder undervises overvejende i form af forelæsninger 

og holdtimer og testes typisk i form af teoretiske stande i en OSCE (Objective Structured Clinical 
Examination) eksamen. 

 
• Læringsmål inden for praktiske færdigheder undervises overvejende i form af 

færdighedstræning og klinikophold og testes typisk i form af praktiske prøver (løbende formativ 
assessment) og OSCE eksamen. 

 
• Læringsmål inden for kompetencer afhænger af de enkelte mål. Testformer kan være i form af 

skriftlig (gruppeopgave) med mundtlig (individuel) fremlæggelse, porteføljeevaluering eller 
lignende. 

 
§ 3.5.4 Bilag 1 beskriver – for hvert fagelement på kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik – 
denne sammenhæng. 
 
§ 3.5.5 Censur - Under de enkelte moduler angives om der er tale om interne eller eksterne 
prøver. 

 
§ 3.6 Uddannelsens beståelseskrav samt regler om gennemsnitskvotient 
§ 3.6.1 Uddannelsen er bestået, når alle uddannelsens moduler er bestået med minimum 
karakteren 02 eller har opnået bedømmelsen Bestået. 
 
§ 3.6.2 Det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Hver enkelt 
karakter indgår med vægten 1. I beregningen indgår alene fag, hvori der indgår en 
talkarakter. 
 
§ 3.6.3 Alle krav i et modul skal være godkendt eller bestået for at modulet er bestået. 
 
§ 3.6.4 Alle uddannelsens moduler skal bestås for at kandidatuddannelsen er gennemført. 
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§ 4 BESKRIVELSE AF FAGENE 

Fagene er beskrevet efter sporenes rækkefølge i uddannelsen, dvs. først beskrives kliniker-
sporet, så professions-sporet og til sidst akademiker-sporet fag. 
 

Kliniker-sporet 
 
§ 4.1 Almen diagnostik 1 (K2/K4) 
De almene medicinske fag (10,5 ECTS) & neurologi (5,5 ECTS) 
16 ECTS 
 
§ 4.1.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.1.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 2. semester, 2. modul, 4. år. 
Start efterår: 1. semester, 2. modul, 4 år. 
 
§ 4.1.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
Almen diagnostik 1 består af 1) de almene medicinske fag og 2) neurologi. Formål, indhold og 
fagspecifikke målbeskrivelser er beskrevet for begge emner. 
 
Formål 
Formålet med almen diagnostik 1 er, at give den studerende et godt kendskab til det kliniske 
billede af en række alment forekommende sygdomme for derigennem at opnå færdigheder 
indenfor klinisk problemløsning. Faget indeholder: 
 

1. De almene medicinske fag 
o Dermatologi 
o Endokrinologi 
o Gastroenterologi 
o Geriatri 
o Gynækologi 
o Infektionsmedicin 
o Kardiologi 
o Kommunikation og etik 
o Patienter med indvandrerbaggrund 
o Lungesygdomme 
o Onkologi 
o Psykiatri 
o Pædiatri 
o Socialmedicin 
o Somatiseringstilstande 
o Urologi 

2. Neurologi 
 
Målet er, at den studerende skal kunne give en samlet vurdering af den enkelte patient inden 
for hver disciplin. 
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Indhold 
De almene medicinske fag 

 
Viden og forståelse 
 
Urologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til basal urologisk terminologi 
• Kendskab til patologien bag de forskellige urologiske sygdomme 
• Forstå og anvende relevant anamnese og undersøgelser ved urologiske sygdomme 
• Kendskab til symptomerne ved de forskellige urologiske sygdomme og kan anvende 

dette differentialdiagnostisk 
• Kendskab til forløb, prognose og komplikationer 
• Redegøre for forskellen mellem urologiske- og bevægeapparatssmerter 

 
Gynækologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til basal gynækologisk terminologi 
• Kendskab til patologien bag de forskellige gynækologiske sygdomme 
• Forstå og anvende relevant anamnese, undersøgelser og paraklinik ved gynækologiske 

sygdomme 
• Kendskab til symptomerne ved de forskellige gynækologiske sygdomme og anvende 

dette differentialdiagnostisk 
• Kendskab til forløb, prognose og komplikationer 
• Redegøre for forskellen mellem gynækologiske- og bevægeapparatssmerter 
• Kendskab til graviditet med dertilhørende komplikationer 
• Kendskab til metastaseringshyppighed og spredningsregion ved almindeligt 

forekommende cancertyper indenfor gynækologi 
 
Pædiatri 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til pædiaterens anamnese og undersøgelse af spædbørn og større børn 
herunder reflekser 

• Kendskab til det almindelige barns udvikling (gangtidspunkt, siddetidspunkt, 
taletidspunkt, hvornår de kan holde hoved, tab af medfødte reflekser m.m.) 

• Kendskab til differentialdiagnostik, parakliniske undersøgelser samt 
behandlingsmuligheder for almindeligt forekommende pædiatriske sygdomme 

• Kendskab til akutte og kroniske infektionssygdomme hos børn 
• Kendskab til alvorlig pædiatriske tilstande eksempelvis kræft, meningitis m.m. 
• Kendskab til en topografisk indgang til børns smerter fra bevægeapparatet 
• Kendskab til astma og allergi hos børn 
• Kendskab til mishandling af børn samt underretningspligt 

 
Endokrinologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til hormonerne og deres virkning på kroppen 
• Forstå og anvende relevant anamnese og undersøgelse i forbindelse med 

endokrinologiske sygdomme 
• Kendskab til patologien bag de forskellige sygdomme, de enkelte sygdommes 

symptomer samt mulige parakliniske undersøgelser 
• Kendskab til behandling for de forskellige endokrinologiske sygdomme 
• Kendskab til forløb og komplikationer for endokrinologiske sygdomme 
• Vægten lægges på calciummetaboliske sygdomme og diabetes mellitus med de 
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sendiabetiske komplikationer 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i endokrinologien 

 
Gastroenterologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til basal gastroenterologisk terminologi 
• Kendskab til patologien bag de forskellige gastroenterologiske sygdomme 
• Forstå og anvende relevant anamnese og undersøgelser ved gastroenterologiske 

sygdomme 
• Kendskab til symptomerne ved de forskellige gastroenterologiske sygdomme og kan 

anvende dette differentialdiagnostisk 
• Kendskab til forløb, prognose og komplikationer 
• Redegøre for forskellen mellem gastroenterologiske- og bevægeapparats-smerter 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i gastroenterologien 

 
Kardiologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til den basale terminologi indenfor kardiologien 
• Kendskab til patologien bag de forskellige hjertesygdomme 
• Kendskab til forekomst, symptomer og differentialdiagnostik af iskæmisk 

hjertesygdomme, arytmier, hjerteinsufficiens og karsygdomme 
• Forstå og anvende relevant anamnese for hjertekarsygdomme 
• Foreslå relevant undersøgelse for hjertekarsygdomme 
• Kendskab til behandlingsmulighederne og prognose for almindeligt forekommende 

kardiologiske lidelser 
• Kendskab til forebyggende behandling for hjertesygdomme 
• Redegøre for forskellen mellem kardiologiske- og bevægeapparatssmerter 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i kardiologien 

 
Kommunikation og etik 
At den studerende kan/har 

• Forklare begreberne medicinsk pluralisme, explanatory models, illness og disease 
• Omsætte denne viden i konsultationsprocessen 
• Omsætte teoretisk viden til praksis – at kunne spørge til patientens forklaringsmodel og 

inddrage denne viden i konsultationsprocessen 
• Overveje og inddrage etiske problemstillinger 

 
Sygdomsforståelse og kulturel bagrund  
At den studerende kan/har 

• Kendskab til kulturens betydning for sygdomsforståelse 
• Redegøre for hvilken rolle patientens sygdomsopfattelse spiller i mødet med en 

sundhedsprofessionel 
• Viden om hvornår og hvordan man bør inddrage en tolk 

 
Lungesygdomme 
At den studerende kan/har 

• Forstå og anvende relevant anamnese og undersøgelser for lunge- og pleurasygdomme 
• Kendskab til patologien bag de forskellige lunge- og pleurasygdomme 
• Kendskab til forekomst, symptomer, parakliniske undersøgelsesmetoder og 

differentialdiagnostik til sygdomme med relation til lungerne og pleura 
• Kendskab til behandlingsmulighederne og prognose for lunge- og pleurasygdomme 
• Kendskab til forebyggende behandling for lunge- og pleurasygdomme 
• Redegøre for forskellen mellem lunge- og bevægeapparatssmerter 
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• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt ved lungesygdomme 
 
Infektionsmedicin 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til immunforsvaret 
• Forstå det inflammatoriske respons 
• Forstå og anvende relevant anamnese og undersøgelse i forbindelse med infektioner 
• Kendskab til patologien bag de forskellige sygdomme, de enkelte sygdommes 

symptomer samt mulige parakliniske undersøgelser 
• Kendskab til forebyggelse og behandling for de forskellige infektioner 
• Kendskab til forløb og komplikationer for infektioner 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i infektionsmedicin 

 
Dermatologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til hudens opbygning og funktion 
• Kendskab til elementerne i en dermatologisk undersøgelse på et basalt niveau 
• Kendskab til basal dermatologisk terminologi 
• Kendskab til hudens epidemiologi på et basalt niveau 
• Identificere de alvorligste og mest almindelige typer af hudtumorer 
• Identificere de hudlæsioner, der er associeret med lidelser i bevægeapparatet 

(bindevævssygdomme, artritter) 
• Identificere de almindeligste infektiøse hudlidelser, og specielt de infektiøse hudlidelser 

der udgør en akut smittefare i praksis 
• Identificere de mest almindelige forekommende hudlidelser 
• Kendskab til rettidig udredning/henvisning af ovennævnte dermatologiske lidelser 

 
Psykiatri 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til symptomer på psykisk sygdom  
• Kendskab til den psykiatriske anamnese 
• Kendskab til misbrug of afhængighed af alkohol og sedativa-hypnotika 
• Kendskab til dissociative somatiske fænomener (konversionstilstande) 
• Kendskab til somatoforme tilstande 
• Kendskab til spiseforstyrrelser 
• Kendskab til de almindeligste demensformer dog på et overordnet plan 
• Kendskab til skizofreni dog på et overordnet plan 
• Kendskab til affektive lidelser dog på et overordnet plan 
• Kendskab til de mest almindelige angsttilstande dog på et overordnet plan 
• Kendskab til psykisk sygdom i alderdommen på et overordnet plan 
• Kendskab til personlighedsforstyrrelser på et overordnet plan 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i psykiatrien 

 
Onkologi 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til de specifikke og almene cancer symptomer 
• Kendskab til anamnestiske og objektive fund, samt diagnosticering af primær og 

sekundær cancerformer 
• Kendskab til differentialdiagnoser til primær og sekundær cancerformer 
• Kendskab til de vigtigste parakliniske undersøgelser af primær og sekundær 

cancerformer 
• Kendskab til sygdommenes forløb, prognose og metastasering, samt kendskab til hvilke 

regioner den enkelte cancerform hyppigst metastaserer sig til 
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• Kendskab til forskellige behandlingsteknikker, deres indikationer, kontraindikationer og 
komplikationer set i forhold til primær og sekundær cancerformer 

• Kendskab til komplikationer ved manuel behandling af cancer patienter 
 
Geriatri 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til de almindelige aldringsmekanismer og aldringsteorier  
• Forstå og anvende relevant anamnese og undersøgelse i forbindelse med den 

geriatriske patient 
• Kendskab til patologien bag forskellige sygdomme  
• Kendskab til forekomst af de enkelte sygdomme, deres symptomer samt evt. 

parakliniske undersøgelser og mulige differentialdiagnoser 
• Kendskab til behandling for de forskellige sygdomme hos ældre 
• Kendskab til forløb og komplikationer for sygdomme hos ældre 

 
Socialmedicin 
At den studerende kan/har 

• Kendskab til socialmedicinske grundbegreber 
• Kendskab til lovgivningen om 
• sygedagpenge 
• kontanthjælp 
• fleksjob 
• førtidspension og skånejob 
• kendskab til udfærdigelse af attester fra kiropraktorer til kommunale sociale 

myndigheder 
 
Funktionelle lidelser 
At den studerende kan/har  

• Kendskab til basale definitioner, differentialdiagnostiske overvejelser og 
behandlingsmuligheder i forhold til funktionelle lidelser 

• Kendskab til somatoforme tilstande 
 

Neurologi 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan/har 

• Forklare patologien bag de forskellige neurologiske sygdomme 
• Dybtgående og reflekterende viden om nedenstående neurologiske sygdomme 

indenfor: 
o Ætiologi og forekomst 
o Anamnese og symptomer 
o Diagnostik 
o Forebyggende behandling 
o Prognose  

• Afgøre hvilke parakliniske undersøgelser er relevante for den enkelte patient 
• Analysere parakliniske fund i forhold til den neurologiske differentialdiagnostik 
• Differentialdiagnosticere neurologiske og bevægeapparatssygdomme 
• Forklare den optimale behandling af de forskellige neurologiske sygdomme 
• Diskutere forløb og komplikationer for neurologiske sygdomme 
• Forklare en objektiv neurologisk screeningsundersøgelse bestående af: 

o Ganganalyse 
o Kranienerver 
o Motoriske system 
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o Sensoriske system 
o Trunkus sensibilitet og motorik 

• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i neurologien 
 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan/har den studerende: 
 
De almene medicinske fag: 
FS01 Identificere almindelige og alvorlige: 

1. dermatologiske sygdomme 
2. urologiske sygdomme 
3. gynækologiske sygdomme 
4. pædiatriske sygdomme 
5. endokrinologiske sygdomme 
6. gastroenterologiske sygdomme 
7. kardiovaskulære sygdomme 
8. lungesygdomme 
9. infektionssygdomme 
10. dermatologiske sygdomme 
11. psykiatriske sygdomme 
12. onkologiske sygdomme 
13. geriatriske sygdomme 
14. funktionelle lidelser 

 
FS02 Skelne mellem bevægeapparatssygdomme og 

a. Se FS1 
FS03 Foreslå rettidig henvisning af patienter med 

a. Se FS1 
FS04 Kendskab til farmakologiske præparater brugt i: 

a. endokrinologien  
b. gastroentrologien 
c. kardiologien 
d. behandlingen af lungesygdomme 
e. behandlingen af infektioner 
f. psykiatrien 

FS05 Viden om kulturens betydning for sygdomsforståelse 
FS06 Reflektere over etiske problemstillinger i relation til patienter og pårørende 
FS07 Viden og forståelse for socialmedicinske grundbegreber 
FS08 Et overordnet kendskab til funktionelle lidelser 

 
 
Neurologi: 
FS09 Analysere almindeligt forekommende neurologiske sygdomme 
FS10 Vurdere parakliniske undersøgelser for almindeligt forekommende neurologiske 

sygdomme 
FS11 Differentiere mellem neurologiske sygdomme og bevægeapparatssygdomme 
FS12 Foreslå rettidig henvisning af patienter med neurologiske sygdomme 
FS13 Forklare en komplet neurologisk undersøgelse 
FS14 Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i neurologien 
 
§ 4.1.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  
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§ 4.1.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger, gruppearbejde og patientcases. 
 
§ 4.1.6 Eksamen og censur 
De almene medicinske fag 
Eksamen består af en skiftlig prøve. Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst 
karakteren 02. 
 
Skriftlig prøve uden hjælpemidler - 15 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: ekstern 
 
Neurologi 
Eksamen består af én prøve. Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst karakteren 
02. 
 
Skriftlig prøve uden hjælpemidler - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: intern 
 
 
§ 4.2 Almen diagnostik 2 (K3/K1) 
Ortopædi (7,5 ECTS) og reumatologi (7,5 ECTS) 
15 ECTS 
 
§ 4.2.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.2.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 1. semester, 1. modul, 4. år. 
Start efterår: 2. semester, 1. modul, 4 år. 
 
§ 4.2.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med almen diagnostik 2 er, at give den studerende et godt kendskab til det kliniske 
billede af en række alment forekommende ortopædiske og reumatologiske sygdomme for 
derigennem at opnå færdigheder inden for klinisk problemløsning. Målet er, at den studerende 
skal kunne give en samlet ortopædisk og reumatologisk vurdering af den enkelte patient. 
 

Indhold 
Viden og forståelse 
 
Reumatologi 
At den studerende kan/har 

• Analysere de mest almindeligt forekommende reumatologiske sygdomme 
• Vurdere parakliniske undersøgelser for de mest almindeligt forekommende 

reumatologiske sygdomme 
• Differentiere mellem reumatologiske sygdomme og andre bevægeapparats-sygdomme 
• Analysere rettidig implementering af farmakologisk og non-farmakologisk behandling 
• Foreslå rettidig henvisning af patienter med reumatologiske sygdomme 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i reumatologien 
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Ortopædi 
At den studerende kan/har 

• Analysere de mest almindeligt forekommende ortopædiske sygdomme 
• Vurdere parakliniske undersøgelser for de mest almindeligt forekommende ortopædiske 

sygdomme 
• Differentiere de ortopædiske sygdomme 
• Kendskab til ortopædkirurgiske behandlingsteknikker 
• Anvende ikke-kirurgiske behandlingsteknikker hvor relevant 
• Foreslå rettidig henvisning af patienter med ortopædiske sygdomme 
• Kendskab til udvalgte farmakologiske præparater brugt i ortopædien 

 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Syntetiserer differentialdiagnoser for almindeligt forekommende ortopædiske og 

reumatologiske lidelser og sygdomme 
FS2 Vurdere hvornår en patient bør henvises til anden behandling/ undersøgelse af andet 

sundhedspersonale 
FS3 Anvende analytisk og kritisk tænkning 
 
§ 4.2.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.2.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger samt holdtimer, gruppearbejde og 
øvelser. 
 
§ 4.2.6 Eksamen og censur 
Ortopædi 
Eksamen består af én prøve. Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst karakteren 
02. 
 
Skriftlig prøve uden hjælpemidler – 7,5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: ekstern 
 
Reumatologi 
Eksamen består af 2 prøver.  
1.Forudsætningsprøve: Kasuistikken skal bestås for at kunne deltage i den  
skriftlige prøve - 0 ECTS  
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået 
Censur: intern censur 
2. Skriftlig prøve uden hjælpemidler – 7,5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Ekstern censur 
Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst karakteren 02. 
 
 
§ 4.3 Billeddiagnostik 1 (K5/K3) 
Billeddiagnostik 1 
7,5 ECTS 
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§ 4.3.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.3.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 1. semester, 2. modul, 4. år. 
Start efterår: 2. semester, 2. modul, 4 år. 
 
§ 4.3.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med billeddiagnostik 1 er, at gøre den studerende i stand til selvstændigt at 
analysere billeddiagnostiske undersøgelser i forhold til: 

1. at differentiere normale fra anormale radiologiske fund 
2. at redegøre og diagnosticere artroser/artritter 

Målet er, at den studerende skal kunne give en samlet billeddiagnostisk vurdering af hvad der 
normalt og hvad der er unormalt for den enkelte patient. Ydermere skal den studerende kunne 
lave en samlet vurdering af artroser/artritter for den enkelte patient. 
 
Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Definere fordele og ulemper ved forskellige billeddiagnostiske modaliteter 
• Vurdere billedkvaliteten af billeddiagnostiske undersøgelser 
• Beskrive indikationer for røntgenoptagelse i forhold til Dansk Radiologisk Selskabs 

retningslinjer 
• Beskrive indikationer for MR-skanning i forhold til retningslinjer fra Dansk Radiologisk 

Selskab 
• Beskrive de optagelser, der indgår i billeddiagnostiske standardoptagelser af 

bevægeapparatet og thorax 
• Redegøre for supplerende optagelser samt indikationen for deres anvendelse 
• Beskrive og angive de enkelte knoglers forskellige regioner og landemærker på 

radiologiske optagelser 
• Beskrive ossøse, artikulære og bløddelstrukturers normalanatomi 
• Beskrive almindelige radiologiske normalvarianter og udviklingsanomalier 
• Beskrive normalvariationen på radiologiske hjælpemål (vinkler, linjer, afstand) 
• Beskrive primære, sekundære og tertiære ossifikationscentre hos børn 
• Beskrive normale anatomiske strukturer, der kan fejltolkes som værende patologiske 
• Beskrive normale pulmonale og kardiovaskulære forhold på en thorax-optagelse 
• Beskrive typiske degenerative lidelser i bevægeapparatet 

 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Selvstændigt identificere: 
o De enkelte knoglers forskellige regioner og landemærker  
o Ossøse, artikulære og bløddelstrukturers normalanatomi  
o Almindelige radiologiske normalvarianter og udviklingsanomalier 
o Normale anatomiske strukturer, der kan fejltolkes som værende patologiske 
o Radiologiske hjælpemål (vinkler, linjer, afstand) 
o Primære, sekundære og tertiære ossifikationscentre hos børn 

 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
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FS1 Selvstændigt differentiere normale fra anormale radiologiske fund 
FS2 Selvstændigt analysere og fortolke billeddiagnostiske undersøgelser ift. artrose/artritter 
 
§ 4.3.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.3.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger samt holdtimer, gruppearbejde og 
øvelser. 
 
§ 4.3.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af en skriftlig spot-prøve.  
Faget er bestået, når prøven bestået med mindst karakteren 02. 
 
Skriftlig prøve inkl. spot-prøve uden hjælpemidler - 10 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Ekstern censur 
 
§ 4.4 Billeddiagnostik 2 (K5/K3) 
Billeddiagnostik 2 
7,5 ECTS 
 
§ 4.4.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
Bestået billeddiagnostik 1 
 
§ 4.4.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 2. semester, 1. modul, 4. år. 
Start efterår: 3. semester, 1. modul, 5. år. 
 
§ 4.4.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med billeddiagnostik 2 er, at gøre den studerende i stand til selvstændigt at 
analysere billeddiagnostiske undersøgelser i forhold til at redegøre og diagnosticere: 

1. traumer/frakturer 
2. neuroradiologiske sygdomme/syndromer 
3. inflammatoriske/reumatologiske lidelser 
4. ernæringsmæssige, metaboliske og endokrine lidelser 
5. hæmatologiske lidelser 
6. forskellige typer af osteoporose 

Målet er, at den studerende skal kunne give en samlet billeddiagnostisk vurdering af 
ovenstående lidelser for den enkelte patient. 
 

Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Redegøre for de typiske neuroradiologiske sygdomme/lidelser ud fra de kliniske, de 
patologiske og de radiologiske præsentationer.  
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• Redegøre for de forskellige typer af inflammatoriske/reumatologiske lidelser i 
bevægeapparatet ud fra det kliniske, det patologiske og det radiologiske billede 

• Forklare og anvende de overordnede radiologiske differentialdiagnostiske retningslinjer 
til udredning af inflammatoriske, degenerative og metaboliske lidelser 

• Redegøre for de forskellige typer af metaboliske lidelser ud fra det kliniske, det 
patologiske og det radiologiske billede 

• Redegøre for de typiske ortopædradiologiske sygdomme/lidelser i columna, herunder: 
o Redegøre for det kliniske, det patologiske og det radiologiske billede ved 

degenerative lidelser i bevægeapparatet 
o Redegøre for de forskellige typer af frakturer og dislokationer 
o Redegøre for typiske komplikationer som følge af de forskellige typer af frakturer 
o Beskrive de forskellige helingsfaser for en knogle 
o Beskrive billeddiagnostiske karakteristika ved osteomyelitter indenfor emnet 

spondylolisthese  
o Beskrive klassificeringen af spondylolisthese 
o Redegøre for de optagelser, der indgår i billeddiagnostisk udredning af 

spondylolisthese 
o Redegøre for forskellige målemetoder til udredning og prognose af 

spondylolisthese indenfor emnet skoliose  
o Beskrive klassificeringen af skoliose 
o Redegøre for de optagelser, der indgår i billeddiagnostisk udredning af skoliose 
o Redegøre for de typiske målemetoder til udredning og prognose af skoliose 
o Redegøre for de forskellige typer af skoliose ud fra det kliniske, det patologiske 

og det radiologiske billede 
o Beskrive de typiske komplikationer der kan opstå som følge af skoliose 

•  
• Redegøre for hæmatologiske lidelser, herunder, at kunne   

o Redegøre for ud fra det kliniske, det patologiske og det radiologiske billede for 
osteonekrose 

o Beskrive det kliniske, det patologiske og det radiologiske billede for epifysiale 
lidelser 

• Redegøre for de forskellige typer af osteoporose ud fra det kliniske, det patologiske og 
det radiologiske billede 

• Redegøre for det kliniske, det patologiske og det radiologiske billede for typiske 
ernæringsmæssige, metaboliske og endokrine lidelser 

• Redegøre for det kliniske, det patologiske og det radiologiske billede for tumorer i det 
perifere skelet 

 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Selvstændigt lokalisere, identificere og beskrive typiske fund på billeddiagnostiske 
optagelser i forbindelse med: 

o Neuroradiologiske sygdomme 
o Inflammatoriske/reumatologiske lidelser 
o Osteoporose 
o Osteonekrose 
o Epifysiale lidelser 
o Osteomyelitter 
o Tumorer i der perifere skelet  
o Muskuloskeletale manifestationer af ernæringsmæssige og metaboliske 

sygdomme 
o Muskuloskeletale manifestationer af endokrine sygdomme 
o Normale pulmonale og kardiovaskulære forhold på en thorax-optagelse 
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o Traumer/frakturer 
o Degenerative lidelser 
o Spondylolisthese 
o Skoliose 

• Selvstændigt udfærdige en korrekt billeddiagnostisk beskrivelse 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Selvstændigt analysere og fortolke patologi på billeddiagnostiske undersøgelser 
FS2 Selvstændigt udarbejde en billeddiagnostisk beskrivelse 
 
§ 4.4.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.4.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger samt holdtimer, gruppearbejde og 
øvelser. 
 
§ 4.4.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af en skriftlig spot-prøve. Faget er bestået, når prøven bestået med mindst 
karakteren 02. 
 
Skriftlig prøve inkl. spot-prøve uden hjælpemidler - 6 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Ekstern censur 
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Professions-sporet 
 
 
§ 4.5 Ekstremiteter (K1) 
Diagnostik og behandling af ekstremitetslidelser 
6 ECTS 
 
§ 4.5.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.5.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår og efterår: 1. semester, 1. modul, 4. år. 
 
§ 4.5.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med faget er at give den studerende kompetencer i forebyggelse, undersøgelse, 
diagnostik og behandling af lidelser i over- og underekstremiteterne relateret til 
bevægeapparatet, således at han/hun bliver i stand til at stille en arbejdsdiagnose, planlægge 
et behandlingsforløb og udføre relevant manuel behandling af en given lidelse. 

 

Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Forstå og forklare biomekaniske funktionsforstyrrelser, som er relevante for 
ekstremiteterne (f.eks. myofascielle smertesyndromer, arvævsrelaterede 
smertesyndromer, leddysfunktioner, nerveafklemninger, degenerative tilstande o.a.) 

• Optage en anamnese med henblik på at: 
o Stille differentialdiagnoser 
o Identificere kontraindikationer til manuel behandling 
o Lægge en adækvat behandlingsplan 

• Forstå og forklare objektiv undersøgelsesprocedure 
• Analysere objektive undersøgelsesfund 
• Forstå og forklare differentialdiagnoser på baggrund af anamnese og objektive fund 
• Identificere de optimale manuelle teknikker for en given diagnose selvstændigt 
• Overveje hvilke lidelser/situationer der skal viderehenvises (f.eks. infektiøse lidelser, 

maligne tilstande, instabilitet efter traume o.a.) i forbindelse med planlægning af 
behandlingsforløb 

  
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Udføre en komplet objektiv undersøgelse af de forskellige regioner i over- og 
underekstremiteterne under vejledning 

• Udføre manipulationsteknikker af de forskellige regioner i over- og under-
ekstremiteterne selvstændigt 

• Udføre bløddelsteknikker af de forskellige regioner i over- og underekstremiteterne 
selvstændigt 

• Selvstændigt planlægge behandlingsforløb for en given arbejdsdiagnose 
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Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1  Forstå og forklare biomekaniske funktionsforstyrrelser herunder artikulære 

dysfunktioner, som afficerer over- og underekstremiteterne 

FS2 Forstå og forklare objektive kliniske undersøgelser for ekstremiteterne 

FS3 Forstå og forklare differentialdiagnostik for ekstremiteterne 

FS4 Foreslå rettidig henvisning af patienter med lidelser i ekstremiteterne 

FS5 Anvende viste færdigheder sikkert og let indenfor objektiv undersøgelse 

FS6 Udføre manipulationsteknikker for ekstremitetsleddene selvstændigt 

FS7 Udføre udvalgte bløddelsteknikker selvstændigt 

FS8 Planlægge behandlingsforløb på basis af diagnoser selvstændigt 

 
§ 4.5.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.5.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger sammenflettet med praktisk 
færdighedstræning. 
 
§ 4.5.6 Eksamen og censur 
Eksamen består 2 prøver og er af en praktisk mundtlig eksamen.  
1.Forudsætningsprøve:  Den løbende evaluering skal bestås for at kunne gå til praktisk 
mundtlig eksamen – 0 ECTS 
Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået 
Censur: Intern censur 
2. Praktisk mundtlig eksamen - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Intern censur 
Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst karakteren 02 
 
 
§ 4.6 Valgfag – teknik 2 (K1/K5) 
Muskuloskeletal management og den biopsychosociale model 
5 ECTS 
 
§ 4.6.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.6.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 3. semester, 1. modul, 5. år. 
Start efterår: 1. semester, 1. modul, 4 år. 
 
§ 4.6.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med valgfaget er at give den studerende kompetencer: 

1. i håndtering af den kiropraktiske patient i forhold til undersøgelse, diagnostik og 
behandling af bevægeapparatets lidelser 

2. til at forstå patienthåndtering i et bio-psyko-socialt perspektiv 
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3. til at kunne genkende og håndtere almindelige psykologiske mekanismer/diagnoser, 
som kan forekomme i forbindelse med lidelser i bevægeapparatet. 
 

Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan/har 

• Beskrive de vigtigste komponenter og teorier omkring undersøgelse og manuel 
behandling ad modum Gonstead herunder kunne forstå og anvende listingsystemet 

• Beskrive de vigtigste komponenter og teorier omkring undersøgelse og manuel 
behandling ad modum Cox flexion-distraction teknik 

• Redegøre for procedurerne for manipulationsteknikker ad modum Gonstead for 
columna og pelvis 

• Redegøre for proceduren for manuelle behandlingsteknikker ad modum Cox flexion-
distraction teknik 

 
Færdigheder 
At den studerende kan/har 

• Anvende tidligere opnåede kompetencer i statisk og dynamisk bevægepalpation og 
endplay 

• Identificere normale og unormale bevægeundersøgelsesfund og overføre disse fund 
til Gonstead listing systemet 

• udføre manipulationsteknikker ad modum Gonstead selvstændigt 
• udføre manuelle behandlingsteknikker ad modum Cox flexion-distraction teknik 

selvstændigt 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Forstå og forklare eksisterende rationaler for manuel behandling ad modum Gonstead 
FS2 Forstå og forklare eksisterende rationaler for manuel behandling ad modum Cox 

flexion-distraction teknik 
FS3 Forstå og forklare nedsat bevægelighed i columna og pelvis ud fra Gonstead 

listingsystemet og omvendt omsætte fund fra dynamisk bevægeundersøgelser til 
Gonstead listings 

FS4 Planlægge et forsvarligt behandlingsforløb hvori andre sundhedsprofessioner kan 
inddrages 

FS5 Anvende klinisk dømmekraft i planlægningen af kiropraktisk behandling 
FS6 Udføre finmotoriske øvelser og finmotorisk træning selvstændigt 
FS7 Udføre bevægepalpations-undersøgelse selvstændigt 
FS8 Udføre manuel behandling ad modum Gonstead selvstændigt 
FS9 Udføre manuel behandling ad modum Cox flexion-distraction teknik selvstændigt 
 
§ 4.6.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.6.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som praktiske øvelser i færdighedslaboratorium. 
 
§ 4.6.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af OSCE prøve. Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst 
karakteren 02. 
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OSCE prøve uden hjælpemidler - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Intern 
 
§ 4.7 Valgfag – myofascielle smertesyndromer (K1/K5) 
Diagnose og behandling af myofascielle smertesyndromer 
5 ECTS 
 
§ 4.7.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.7.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 3. semester, 1. modul, 5. år. 
Start efterår: 1. semester, 1. modul, 4 år. 
 
§ 4.7.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med faget er at give den studerende kompetencer i forebyggelse, undersøgelse, 
diagnostik og behandling af idrætsskader, således at han/hun bliver i stand til at stille en 
arbejdsdiagnose, planlægge et behandlingsforløb og udføre relevant manuel behandling af en 
given lidelse. 

 

Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan/har 

• Beskrive strukturen af trigger punkter (TPs) 
• Forklare hvordan TPs udvikles 
• Redegøre for faktorer, der vedligeholder TPs 
• Redegøre for kriterier til at skelne behandlingskrævende og ikke 

behandlingskrævende TPs 
• Forstå principperne bag håndtering af myofascielle smertesyndromer 
• Syntetisere en behandlingsplan for myofascielle smertesyndromer med hensyntagen 

til dosis-respons forholdet 
• Vurdere kontra-indikationer forbundet med dry needling 
• Identificere komplikationer forbundet med dry needling 
• Forklare begrebet myotatisk enhed og funktionel enhed 
• Beskrive begrebet ”satellit TPs” 
• Redegøre for overlappende henviste smerter fra TPs 
• Redegøre for TPs i og omkring columna, temporo-mandibulær-leddet, overarmen, 

hoften og foden 
• Redegøre for differentialdiagnoser for myofascielle smertesyndromer omkring 

skulderen, albuen, underbenet og lænden 
 
Færdigheder 
At den studerende kan/har 

• Identificere TPs ved palpation selvstændigt 
• Vurdere TP intensitet ved palpation selvstændigt 
• Anvende behandlings-kaskaden for myofascielle smertesyndromer 
• Anvende forskellige teknikker til dry needling 
• Anvende korrekt dry needling teknik for udvalgte muskler 
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• Anvende korrekt teknik ved dry needling af sener, muskel udspring og insertion 
samt periosteum 

• Identificere TPs i de gennemgåede muskelgrupper 
• Reproducere myotatiske/funktionelle enheder for gennemgåede muskelgrupper 
• Anvende korrekt teknik ved intra-oral iskæmisk kompression, kryoterapi og elektro-

dry needling 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Redegøre for trigger punkters (TPs) karakteristika, udvikling, diagnostik og 

vedligeholdelse 
FS2 Syntetisere en behandlingsplan for myofascielle smertesyndromer 
FS3 Vurdere indikationer og kontraindikationer for dry needling 
FS4 Identificere komplikationer forbundet med dry needling 
FS5 Redegøre for specifikke begreber indenfor TPs behandling beskrevet under 

målsætningerne 
FS6 Redegøre for differentialdiagnoser for specifikke myofascielle smertesyndromer 
FS7 Identificere og vurdere TPs selvstændigt 
FS8 Behandle TPs med dry needling under vejledning 
FS9 Anvende korrekt teknik ved intra-oral iskæmisk kompression, kryoterapi og elektro-dry 

needling 
 
§ 4.7.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.7.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger sammenflettet med praktisk 
færdighedstræning. 
 
§ 4.7.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af OSCE prøve. Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst 
karakteren 02. 
 
OSCE prøve uden hjælpemidler - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Intern 
 
 
§ 4.8 Valgfag – Klinikophold i privatpraksis (K1/K5) 
Klinikophold i privatpraksis 
5 ECTS 
 
§ 4.8.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.8.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 3. semester, 1. modul, 5. år. 
Start efterår: 1. semester, 1. modul, 4 år. 
 
§ 4.8.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
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Formålet med klinikopholdet er, at give den studerende yderligere kompetencer i forhold til 
kiropraktorhvervet i privatpraksis. Opholdet bygger videre på klinikophold A og valgfag – 
klinikophold fra bacheloruddannelsen. 

 

Indhold 
 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Udføre mindst 1 superviseret anamneseoptagelse for en region i columna 
• Udføre mindst 1 superviseret ortopædisk eller neurologisk undersøgelse med relevans 

for columna 
• Udføre mindst 1 superviseret bevægeundersøgelse af columna 
• Redegøre for eventuelle røntgenindikationer ved mindst 1 lejlighed 
• Redegøre for relevante differentialdiagnostiske overvejelser for mindst 1 ny patient 
• Foreslå relevant behandlingsplan/patienthåndtering for mindst 1 ny patient 
• Foreslå relevant behandlingsteknik for mindst 1 ny patient 

 
Kompetencer 
At den studerende kan 

• Identificere sine aktuelle styrker og svagheder på en balanceret måde 
• Overveje og formulere relevante læringsbehov i forhold til egne aktuelle svagheder 
• Møde til aftalte tider 
• Møde med et neutralt og professionelt ydre (jf. personlig hygiejne, påklædning, frisurer, 

kropsudsmykning o.l.) 
• Sætte patienternes og klinikkens behov før egne behov 
• Modtage konstruktiv kritik fra supervisor/ansatte med en positiv og proaktiv indstilling 
• Udvise initiativ, entusiasme og lærevillig adfærd under klinikopholdet 
• Udvise grundlæggende selvtillid og sikkerhed i mødet med patienter, klinikere og 

ansatte 
• Kommunikere med patienter/klinikere/ansatte på en klar, letforståelig, venlig og 

respektfuld måde i almindelighed 
• Kommunikere med patienterne i den kliniske situation på en måde, der sikrer 

gennemførelse af adækvate procedurer (anamnese/undersøgelse/ behandling/mm.) 
• Være opmærksom på non-verbal kommunikation i mødet med patienterne og handle 

med omtanke og empati herpå 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Udføre relevante kliniske færdigheder på kiropraktorpatienter under supervisering 
FS2 Analysere egne færdigheder 
FS3 Reflektere over egne færdigheder 
FS4 Identificere egne læringsbehov 
FS5 Udvise grundlæggende professionel adfærd i klinikopholdet 
FS6 Kommunikere med patienter, kiropraktorer og andet personale på en 

hensigtsmæssig måde 
 
§ 4.8.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  
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§ 4.8.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som et 5-dages porteføljebaseret ophold i privat 
kiropraktorpraksis. Porteføljen udfyldes af den studerende og godkendes med underskrift af 
den ansvarshavende kiropraktor. 
 
§ 4.8.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af én prøve. Faget er bestået, når de prøven er bestået. 
 
Porteføljeevaluering og 80% fremmødepligt – 5 ECTS 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Censur: Intern 
 
 
§ 4.9 Træning og øvelsesterapi (K2/K1) 
Træning og øvelsesterapi 
3 ECTS 
 
§ 4.9.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.9.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 1. semester, 1. modul, 4. år. 
Start efterår: 1. semester, 2. modul, 4 år. 
 
§ 4.9.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med faget er at give den studerende kompetencer inden for træning og rehabilitering 
med fokus på mekanisk diagnostik og terapi og stabilitetstræning, således at han/hun bliver i 
stand til at planlægge et relevant træningsforløb. 

 
Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Redegøre for teorier bag kropsholdninger og bevægemønstre som grundlag for 
holdningskorrigerende øvelser 

• Redegøre for anamnestiske og objektive karakteristika for de tre syndromer 
beskrevet i mekanisk diagnostik og terapi 

• Redegøre for hvornår mekanisk diagnostik og terapi er indikeret som 
behandlingsmodalitet 

• Forstå og forklare udvalgte teorier for columna stabilisering 
• Redegøre for teorier bag udvalgte test for columna stabilisering  
• Redegøre for indikationer for anvendelse af stabiliserende træning herunder 

progression og regression af øvelser  
• Analysere og vurdere hvornår et rehabiliteringsprogram fortsættes i et funktionelt 

træningsprogram 
• Redegøre for de sundhedsmæssige aspekter ved træning herunder motions 

betydning for folkesundheden 
• Kan redegøre for stigeprincippet ved rehabilitering af vævsskade  
• Forstå og forklare muskelfysiologiske adaptationer under kredsløbs- og 

styrketræning 
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• Planlægge træning af styrke, power og udholdenhed under hensyntagen til 
vævsskade 

• Redegøre for træningseffekt hos patienter med artrose og osteoporose 
 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Anvende ExorLive til udvælgelse af relevante øvelser 
• Udføre en grundig og fuldstændig holdningsanalyse med korrekt benævnelse af 

relevante posturale fund selvstændigt 
• Udføre og instruere i test af bevægemønstre for hofte, ryg og nakke 
• Udføre og instruere i relevante øvelser til korrektion af holdning og bevægemønstre 
• Optage relevant anamnese og undersøgelse med gentagne bevægelser for at 

identificere specifikke syndromer i følge mekanisk diagnostik og terapi 
• Udføre og instruere i øvelser for de tre syndromer ifølge mekanisk diagnostik og 

terapi, herunder principper for regression og progression 
• Identificere relevante anamnestiske fund som kan indikere behov for stabiliserende 

træning og øvelser 
• Udføre og instruere i udvalgte kliniske test for stabilitet omkring columna 
• Udføre og instruere i stabiliserende træning og øvelser selvstændigt, herunder 

progression og regression 
• Udføre og instruere i viste færdigheder inden for styrketræning, herunder træning i 

maskiner og med frie vægte. 
• Guide progression i øvelser ved rehabilitering efter vævsskade  
• Vejlede patienter med artrose og osteoporose om hensigtsmæssig træning 

 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Integrere træning og øvelsesterapi i det samlede tilbud til patienter med ryg- og/eller 

nakkeproblemer 
FS2 Diskutere træning og øvelsesvalg ud fra den enkelte patients specifikke 

problemstillinger såsom grad af skade, diagnose, smerte, funktionsniveau, 
kropsholdning, træningstilstand, motivation og individuelle målsætning 

FS3 Sætte træning og øvelsesterapi ind i et helhedsorienteret sundhedsperspektiv 
FS4 Vise og udføre den gennemgåede træning og øvelsesterapi med præcision  
FS5 Vurdere en patients specifikke behov for træning og øvelsesterapi ved hjælp af 

anamnese, inspektion, palpation og test 
FS6 Instruere en patient med ryg- eller nakkebesvær i relevant og individuelt tilpasset 

træning eller øvelsesterapi 
FS7 Informere og vejlede patienten om sundhedsmæssige fordele og forebyggelse ved 

generel videre træning 
 
§ 4.9.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.9.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger sammenflettet med praktisk 
færdighedstræning. 
 
§ 4.9.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af 2 prøver og er en praktisk mundtlig eksamen. Faget er bestået, når prøven 
er bestået med mindst karakteren 02. 
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1.Forudsætningsprøve:Løbende supervision – 0 ECTS 
Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået 
Censur: Intern censur 
2.Praktisk mundtlig eksamen - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Intern censur 
 
 
§ 4.10 Radiografi (K4/K2) 
Radiografi 
5 ECTS 
 
§ 4.10.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.10.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår: 1. semester, 2. modul, 4. år. 
Start efterår: 2. semester, 2. modul, 4 år. 
 
§ 4.10.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med faget er at gøre den studerende i stand til at forstå teorien bag radiografisk 
billeddannelse, strålebeskyttelse og undersøgelsesteknik, således at han/hun bliver i stand til 
at håndtere konventionel røntgenudstyr. 

 

Indhold 
 
1. Radiografisk billeddannelse 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Forklare udvalgte fysiske principper som grundlag for frembringelse af ioniserende 
stråling  

• Forklare den elektromagnetiske strålings interaktion med forskellige vævsstrukturer  
• Forklare billeddannelse ved hjælp af elektromagnetisk stråling til almindelig 

forekommende undersøgelser 
• Forklare digital teknik 
• Forklare kontrast, optisk densitet, skarphed, opløsning, støj og forvrængning 
• Forklare afstandskvadratloven, herunder rasteres indvirkning på billedkvalitet og dosis 

 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Vurdere billedkvalitet og post-processing ved CR/DR  
• Vurdere fysikken og teknikken bag modaliteten samt CR/DR 
• Vurdere optimale parameterindstillinger i relation til billedkvalitet  

 
2. Strålebeskyttelse 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Forklare den ioniserende strålings egenskaber 
• Forklare den grundlæggende genetik, mutationer i DNA og kromosomer og kroppens 

reparationsmekanisme 



 
 

37 
 

• Forklare grundlæggende strålebeskyttelsesprincipper for patienter og personale 
• Forklare dansk lovgivning af relevans for udøvelse af grundlæggende radiografi 
• Forklare grundlæggende dosisbegreber og dosisgrænser 
• Forklare stokastiske og deterministiske skader 
• Forklare dosisbegreber  
• Forklare stokastiske og deterministiske skader 

 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Vurdere information til patienter og pårørende om valget af strålebeskyttelse 
• Vurdere anvendelsen af dosisbesparende tiltag i forhold til apparatur og 

parameterindstillinger 
• Vurdere relevant strålebeskyttende principper i forbindelse med grundlæggende 

undersøgelser 
 
3. Projektionslære/Undersøgelsesteknik 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Vurdere korrekte kriterier ved røntgenoptagelser af columna, pelvis og over - og 
underekstremitet 

• Vurdere egne optagelser ud fra underviste kriterier 
• Vurdere den radiografiske procedure og beskrive ændringsforslag til projektion og 

teknik 
• Forklare lejringens betydning ved røntgenoptagelser 
• Forklare indblændingens betydning 

 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Begrunde udførelse af røntgenundersøgelser af columna, pelvis og over- og 
underekstremitet selvstændigt 

• Vurdere givne undersøgelser af samme 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Redegøre for teorier, der danner baggrund for opbygningen og funktionen af forskellige 

modaliteter 
FS2 Selvstændigt analyserer radiografiske undersøgelser 
FS3 Selvstændigt udfører og vurdere radiografiske undersøgelser 
FS4 Reflektere over den anvendte teknologi på et grundlæggende niveau 
FS5 Redegøre for valg af strålebeskyttende foranstaltninger ved anvendelse af ioniserende 

stråling inden for det radiografi-faglige felt 
FS6 Udføre relevante strålebeskyttende foranstaltninger indenfor det radiografi-faglige felt 

selvstændigt 
FS7 Redegøre for projektionslærens teori og metode ved røntgenundersøgelser af columna, 

pelvis, over- og underekstremitet 
FS8 Visualisere en observeret diagnose radiografisk, med henblik på diagnose af- eller 

bekræftelse  
FS9 Selvstændigt udfører røntgenundersøgelser af columna, pelvis og over- og 

underekstremitet 
 
§ 4.10.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  
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§ 4.10.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger samt holdtimer, gruppearbejde og 
praktiske øvelser. 
 
§ 4.10.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af en prøve i et røntgenlaboratorium. Prøven indeholder ligeligt fordelt 
elementer fra: 1) Radiografisk billeddannelse, 2) Strålebeskyttelse og 3) Projektionslære/ 
undersøgelsesteknik. Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst karakteren 02. 
 
Mundtlig prøve uden hjælpemidler - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Intern 
 
 
§ 4.11 Klinikophold B (K5) 
Præ-klinisk ophold B 
5 ECTS 
 
§ 4.11.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
 
§ 4.11.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår og efterår: 3. semester, 1. modul, 5. år. 
 
§ 4.11.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Klinikophold B er det præ-kliniske modul. Opholdet har til hensigt at gøre den studerende klar 
til at håndtere af akutte og kroniske bevægeapparatspatienter under supervision. Herunder 
skal den studerende kunne udføre en dækkende undersøgelse af kropsudvalgte systemer. 

 

Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• tolke anamnestiske oplysninger 
• vurdere den kliniske betydning af anamnestiske oplysninger 
• tolke kliniske undersøgelses fund 
• vurdere den kliniske betydning af kliniske undersøgelses-fund 
• analysere fordele og ulemper ved forskellige para-kliniske undersøgelser 
• prioritere mellem forskellige para-kliniske undersøgelser 
• vurdere den kliniske betydning af para-kliniske undersøgelsesresultater 
• tolke billed-diagnostiske undersøgelsesresultater 
• analysere den kliniske betydning af billed-diagnostiske undersøgelsesresultater 
• syntetisere relevante diagnostiske overvejelser på baggrund af kliniske og para-kliniske 

informationer 
• prioritere diagnostiske overvejelser i forhold til den givne patient 
• analysere behovet for, niveauet af og metode til individuel patient information 
• formulere og diskutere en relevant be-/handlingsplan for den givne patient 

 
Færdigheder 
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At den studerende kan 
• optage en anamnese som er dækkende og struktureret, under supervision 
• optage en anamnese som er tilpasset den givne patient, under supervision 
• udføre en klinisk undersøgelse som er dækkende og teknisk korrekt, under supervision, 

herunder af: 
o det kardiovaskulære system 
o det respiratoriske system 
o det gastrointestinale system 
o det genitourinære system 
o det hæmatologiske system 
o det muskuloskeletale system 
o det neurologiske system 
o det endokrine system 

• udføre en klinisk undersøgelse som er tilpasset den enkelte patient, under supervision 
• udfærdige dækkende henvisninger til para-kliniske undersøgelser, under supervision 
• udfærdige dækkende henvisninger til yderligere udredning/behandling i andet regi, 

under supervision 
• udføre kompetent differentialdiagnostik af patienter med lidelser indenfor det 

kiropraktiske virksomhedsområde, under supervision 
• foretage en samlet vurdering af patientens helbredstilstand, under supervision 
• diagnosticere patienter der kræver videre udredning/behandling for lidelser der ligger 

udenfor det kiropraktiske virksomhedsområde, under supervision 
• udfærdige dækkende journalnotater, under supervision 
• udfærdige dækkende billeddiagnostiske beskrivelser 
• tilpasse og effektuere en relevant be-/handlingsplan for den givne patient, under 

supervision 
 
Kompetencer 
At den studerende kan 

• kommunikere effektivt under anamnese optagelsen 
• kommunikere effektivt under den kliniske undersøgelse 
• informere patienter på professionel, effektiv og empatisk vis, under supervision 
• demonstrere at han/hun kan påtage sig rollen som kompetent, selvstændigt ansvarlig 

kliniker og autoriseret sundhedsperson 
• påtage sig ansvaret for egen læring, vedvarende faglige udvikling og kontinuerlige 

faglige ajourføring 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS01 analysere og diskutere anamnestiske oplysninger med supervisor 
FS02 analysere og diskutere klinisk undersøgelses-fund med supervisor 
FS03 analysere og diskutere behovet for parakliniske undersøgelser med supervisor 
FS04 analysere og diskutere billeddiagnostiske undersøgelsesresultater med supervisor 
FS05 analysere og diskutere diagnostisk prioritering med supervisor 
FS06 analysere og diskutere behov for patient information med supervisor 
FS07 analysere og diskutere relevant be-/handlingsplan med supervisor 
FS08 analysere og diskutere egne faglige begrænsninger med supervisor 
FS09 redegøre for principperne for evidens-baseret praksis 
FS10 redegøre for lege artis inden for eget virksomhedsområde 
FS11 udføre en tilfredsstillende anamneseoptagelse, under supervision 
FS12 udføre en tilfredsstillende klinisk undersøgelse, under supervision 
FS13 udfærdige tilfredsstillende henvisning, under supervision 



 
 

40 
 

FS14 udføre en tilfredsstillende diagnostisk, under supervision 
FS15 udfærdige tilfredsstillende journalnotater, under supervision 
FS16 udfærdige tilfredsstillende billeddiagnostiske beskrivelser, under supervision 
FS17 kommunikere effektivt med andre fagpersoner, under supervision 
FS18 informere patienter på tilfredsstillende vis, under supervision 
FS19 effektuere be-/handlingsplan på tilfredsstillende vis, under supervision 
FS20 gradvist påtage sig rollen som kiropraktor 
FS21 demonstrere professionelle holdninger og adfærd 
FS22 overføre teoretisk viden fra kliniske, biomedicinske og akademiske fag til den kliniske 

situation 
FS23 tage aktivt ansvar for egen læring 
 
§ 4.11.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.11.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Klinikophold B+ Klinikophold C1-3 skal gennemføres som et sammenhængende forløb. Dvs. at 
man ikke påbegynder klinikophold B, hvis man ikke forventes at være klar til C1 derefter (hvis 
man f.eks. mangler BD1+2) 
Grunden er, at undervisningen på Klinikophold B er essentielt for at kunne deltage aktivt på 
det efterfølgende Klinikophold C1. 
Undervisningen vil være organiseret som et 3 dage/uges ophold på en reumatologisk afdeling. 
Den studerende vil modtage mini-forelæsninger sammenflettet med praktisk 
færdighedstræning. Samtidig vil den studerende se patienter under supervision af et 
multidisciplinært team af behandlere. 
 
§ 4.11.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af 2 prøver. 
Eksamen består af 80% fremmødepligt til undervisningen samt af præ-klinisk stand-prøve. 
Overholdes fremmødepligten ikke kan faget ikke bestås.   
 
Forudsætningsprøve: Porteføljeevaluering bestås ved 80% fremmødepligt til undervisningen – 
0 ECTS 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Censur: Intern censur 
 
Mundtlig prøve uden hjælpemidler - 5 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: Ekstern censur 
Faget er bestået, når prøven er bestået med mindst karakteren 02. 
 
§ 4.12 Klinikophold C (K6-K8) 
Klinikophold C1 (5 ECTS), C2 (5 ECTS) & C3 (5 ECTS) 
15 ECTS 
 
§ 4.12.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
Bestået Modul K1-K5 
 
§ 4.12.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår og efterår: 9.-10. semester, 3 moduler, 5. år. 
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§ 4.12.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Klinikophold C består af 3 moduler (C1, C2 og C3), hvor den studerende lærer selvstændigt at 
håndtere akutte og kroniske bevægeapparatspatienter. Den studerende indgår i tværfaglige 
teams og har, som en del af hovedopholdet, 1 eksternt ophold pr. modul på andre afdelinger 
(ortopædkirurgisk, reumatologisk og privat praksis). 

Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• selvstændigt tolke anamnestiske oplysninger 
• selvstændigt vurdere den kliniske betydning af anamnestiske oplysninger 
• selvstændigt tolke kliniske undersøgelsesfund 
• selvstændigt vurdere den kliniske betydning af kliniske undersøgelsesfund 
• selvstændigt analysere fordele og ulemper ved forskellige para-kliniske undersøgelser 
• selvstændigt prioritere mellem forskellige para-kliniske undersøgelser 
• analysere den kliniske betydningen af andre para-kliniske undersøgelsesresultater 
• selvstændigt tolke billed-diagnostiske undersøgelsesresultater 
• selvstændigt vurdere den kliniske betydning af billed-diagnostiske 

undersøgelsesresultater 
• selvstændigt syntetisere relevante diagnostiske overvejelser på baggrund af kliniske og 

para-kliniske informationer 
• selvstændigt prioritere diagnostiske overvejelser for en given patient 
• selvstændigt analysere behovet for, niveauet af og metode til patientinformation 
• selvstændigt analysere fordele og ulemper ved forskellige be-/handlingstiltag for den 

givne patient 
• diskutere det evidensmæssige grundlag for forskellige behandlingstiltag indenfor det 

kiropraktiske virksomhedsområde 
• diskutere indikationer og kontraindikationer for forskellige behandlingstiltag indenfor 

det kiropraktiske virksomhedsområde 
• selvstændigt analysere indikation for forebyggelse, behandling og rehabilitering af 

lidelser indenfor det kiropraktiske virksomhedsområde 
 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• selvstændigt optage en anamnese som er dækkende, fokuseret, relevant og 
struktureret 

• selvstændigt optage en anamnese som er tilpasset den givne patient 
• selvstændigt udføre en klinisk undersøgelse som er dækkende, teknisk korrekt, 

fokuseret og relevant, herunder af: 
o det kardiovaskulære system 
o det respiratoriske system 
o det gastrointestinale system 
o det genito-urinære system 
o det hæmatologiske system 
o det muskuloskeletale system 
o det neurologiske system 
o det endokrine system 

• selvstændigt udføre en klinisk undersøgelse, som er tilpasset den enkelte patient 
• selvstændigt udfærdige kortfattede, dækkende, fokuserede og relevante henvisninger 

til para-kliniske undersøgelser 
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• selvstændigt udfærdige kortfattede, dækkende, fokuserede og relevante henvisninger 
til yderligere udredning/behandling i andet regi 

• selvstændigt udføre kvalificeret differentialdiagnostik af patienter med lidelser indenfor 
det kiropraktiske virksomhedsområde 

• selvstændigt udfærdige kortfattede, dækkende, relevante, fokuserede og strukturerede 
journalnotater 

• selvstændigt udfærdige kortfattede, dækkende, relevante, fokuserede og strukturerede 
billeddiagnostiske beskrivelser 

• selvstændigt tilpasse og effektuere en relevant be-/handlingsplan for den givne patient, 
som kan indeholde manuel behandling og træningsterapi 

• selvstændigt vejlede om eller forestå relevante forebyggende tiltag indenfor det 
kiropraktiske virksomhedsområde 

 
Kompetencer 
At den studerende kan 

• kommunikere effektivt under anamnese optagelsen 
• kommunikere effektivt under den kliniske undersøgelse 
• selvstændigt foretage en samlet vurdering af patientens helbredstilstand 
• selvstændigt diagnosticere patienter der kræver videre udredning/behandling for 

lidelser der ligger udenfor det kiropraktiske virksomhedsområde 
• selvstændigt informere patienter på professionel, effektiv og empatisk vis 
• deltage i eller lede tværfaglig rehabilitering af patienter med lidelser indenfor det 

kiropraktiske virksomhedsområde 
• samarbejde effektivt og respektfuldt med andre fagpersoner med erkendelse af og 

respekt for grænserne for egne og andres kompetencer 
• påtage sig rollen som kompetent, selvstændigt ansvarlig kliniker og autoriseret 

sundhedsperson 
• udviser som noget naturligt professionelle holdninger og adfærd 
• påtage sig ansvaret for egen læring, vedvarende faglige udvikling og kontinuerlige 

faglige ajourføring 
 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS01 selvstændigt analysere anamnestiske oplysninger 
FS02 selvstændigt analysere kliniske undersøgelsesfund 
FS03 selvstændigt vurdere behovet for para-kliniske undersøgelser 
FS04 selvstændigt analysere billed-diagnostiske undersøgelsesresultater 
FS05 selvstændigt analysere diagnostisk prioritering på baggrund af kliniske og para-

kliniske informationer 
FS06 selvstændigt analysere behov for patientinformation 
FS07 selvstændigt analysere (prioritere) relevante be-/handlingstiltag 
FS08 selvstændigt udføre en fyldestgørende anamnese-optagelse 
FS09 selvstændigt udføre en fyldestgørende klinisk undersøgelse 
FS10 selvstændigt udfærdige fyldestgørende henvisning til para-kliniske undersøgelser 
FS11 selvstændigt udføre en fyldestgørende diagnostik  
FS12 selvstændigt udfærdige fyldestgørende journalnotater 
FS13 selvstændigt udfærdige fyldestgørende billeddiagnostiske beskrivelser 
FS14 selvstændigt effektuere relevant be-/handlingsplan 
FS15 selvstændigt udføre manuel behandling 
FS16 selvstændigt planlægge og anvende træningsprogrammer 
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FS17 selvstændigt vejlede om og forestå forebyggende tiltag indenfor det kiropraktiske 
virksomhedsområde 

FS18 selvstændigt analysere egne faglige begrænsninger og vurdere behov for konference 
med supervisor 

FS19 overføre teoretisk viden fra kliniske, biomedicinske og akademiske fag til den kliniske 
situation 

FS20 diskutere behovet for kontinuerlig faglig udvikling 
FS21 kommunikere effektivt med andre fagpersoner 
FS22 selvstændigt informere patienter på fyldestgørende vis 
FS23 deltage i tværfaglig rehabilitering af patienter 
FS24 samarbejde med andre fagpersoner 
FS25 påtage sig rollen som kiropraktor 
FS26 udvise professionel adfærd 
FS27 tage aktivt ansvar for egen læring 
 
§ 4.12.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.12.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som et 3 dage/uges ophold på en reumatologisk afdeling 
samt 3 eksterne ophold på andre afdelinger (hver af 1-2 ugers varighed). Den studerende vil 
modtage mini-forelæsninger, praktisk færdighedstræning og patient-træning under supervision 
af et multidisciplinært team af behandlere. 
 
§ 4.12.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af en portefølje-evaluering sidst i hvert modul. Hvert modul er bestået, når 
porteføljen er bestået. Bestås porteføljen ikke skal modulet tages om før den studerende kan 
progrediere til næste modul. 
 
3 porteføljeevalueringer – a´ 5 ECTS 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Censur: Intern censur  
 

Akademiker-sporet 
 
 
§ 4.13 Kandidatspeciale (K6-K8) 
Kandidatspeciale 
30 ECTS 
 
§ 4.13.1 Faglige forudsætninger for deltagelse i faget 
Opnået bachelorgrad i Klinisk Biomekanik 
Fag på modul K1 til og med modul K5 skal være bestået 
 
§ 4.13.2 Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 
Start forår og efterår: 4./5. semester, 3 moduler, 5. år. 
 
§ 4.13.3 Formål, indhold og fagspecifikke målbeskrivelser for modulet 
 
Formål 
Formålet med kandidatspecialet er, at indføre den studerende i videnskabeligt arbejde, hvor 
han/hun udfører et mindre videnskabeligt klinisk eller eksperimentelt forsøg. 
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Indhold 
 
Viden og forståelse 
At den studerende kan 

• Analysere faglige problemstillinger ud fra en naturvidenskabelig tilgang 
• Kritisk vurdere videnskabelig litteratur 
• Forestå mindre kliniske eller eksperimentelle videnskabelige opgaver 

 
Færdigheder 
At den studerende kan 

• Anvende almindeligt forekommende sundhedsvidenskabelige metoder i relation til 
besvarelse af videnskabelige spørgsmål 

• Anvende basale biostatistiske metoder til beskrivelse og analyse af videnskabelige 
data og hypotesetestning 

• Selvstændigt udføre søgning af videnskabelig litteratur 
• Selvstændigt sammenfatte videnskabelig litteratur 
• Under vejledning identificere relevante videnskabelige metoder 
• Under vejledning analysere naturvidenskabelige data 
• Anvende videnskabelige resultater i kliniske sammenhænge i 

kvalitetsudviklingsprocesser 
 
Kompetencer 
At den studerende kan 

• Under vejledning planlægge eget specialeprojekt 
• Diskutere og formulere relevante videnskabelige spørgsmål og hypoteser 
• Overføre teoretisk viden til praktisk gennemførlige videnskabelige protokoller 
• Planlægge forløb af videnskabelige undersøgelser 
• Selvstændigt udføre indsamling af videnskabelige data ved hjælpe af relevante 

metoder 
• Selvstændigt skriftligt og mundtligt redegøre for egne resultater i videnskabeligt 

format 
• Diskutere egne resultater samt omsætte disse til kliniske anbefalinger, hvor dette er 

muligt 
• Forstå og forklare egne og generelle videnskabelige resultater til fagpersoner og 

offentligheden 
• Vurdere anvendeligheden af forskningsresultater i klinisk praksis 

 
Fagspecifikke målbeskrivelser 
Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS01 Fortolke og perspektivere videnskabelige resultater i relation til klinisk praksis 
FS02 Anvende relevant videnskabelig teori og metode ved udførelse af specialeopgaven 
FS03 Formulere en relevant videnskabelig problemformulering 
FS04 Udarbejde en projektbeskrivelse 
FS05 Planlægge og udføre en forskningsopgave: 
FS06 Litteraturstudie 
FS07 Analyse af foreliggende data 
FS08 Mindre klinisk eller eksperimentelt studie 
FS09 Kommunikere det udførte forskningsarbejde og de opnåede resultater på en klar og 

forståelig måde 
FS10 Fortolke og reflektere over videnskabelige resultater i skrift og tale 
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§ 4.13.4 Litteratur 
Der henvises til studieguiden.  

 
§ 4.13.5 Undervisnings- og arbejdsformer  
Undervisningen vil være organiseret som undervisningsforløb i ’Evidensbaseret praksis’ og et 
specialeforløb. Undervisningsforløbet består af forelæsninger, et videnskabeligt skrivekursus og 
øvelser, hvor de studerende arbejder på deres eget projekt. Specialeforløbet består af et 
videnskabeligt forskningsprojekt, som de studerende har beskrevet i samarbejde med en 
videnskabelig medarbejder. De studerende modtager løbende vejledning i specialeforløbet. 
Specialet kan afleveres på dansk, nordiske sprog eller engelsk. 
 
§ 4.13.6 Eksamen og censur 
Eksamen består af et offentligt specialeforsvar. Forsvaret indeholder spørgsmål fra 
undervisningsforløbet samt specialeforløbet. Faget er bestået, når prøven er bestået med 
mindst karakteren 02. 
 
Mundtligt specialeforsvar uden hjælpemidler – 30 ECTS 
Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 
Censur: ekstern 
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§ 5 GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 5.1 Projektorienterede forløb/praktik 
Der indgår projektorienterede forløb/praktik på kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik. 
Praktik indgår med 20-25 ECTS points alt efter om valgfag – klinikophold indgår eller ej. 
 
§ 5.2 Startmerit, merit/forhåndsmerit og internationalisering 
§ 5.2.1 Startmerit 
§ 5.2.1.1 Ny-optagne studerende har pligt til at oplyse universitetet om tidligere beståede 
uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på universitetsniveau.   
 
§ 5.2.1.2 Universitetet træffer disciplinære foranstaltninger i tilfælde af urigtige eller 
mangelfulde oplysninger, samt i tilfælde hvor den studerende undlader at søge merit. 
 
§ 5.2.2 Merit 
§ 5.2.2.1 Beståede uddannelseselementer fra samme uddannelse på samme i niveau i 
Danmark træder i stedet for uddannelseselementer på denne uddannelse, jf. § 36 i 
Uddannelsesbekendtgørelsen. 
 
§ 5.2.2.2 Relevante beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk 
uddannelse på samme niveau kan træde i stedet for uddannelseselementer på 
kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik, jf. § 37 i Uddannelsesbekendtgørelsen.  
 
§ 5.2.2.3 Afgørelse om merit, herunder forhåndsmerit træffes af Studienævnet på grundlag af 
en individuel og faglig vurdering.  
Studienævnet forbeholder sig, på grundlag af en individuel og faglig vurdering, ret til at afvise 
en ansøgning om merit, hvor det beståede uddannelseselement fra anden dansk eller 
udenlandsk uddannelse vurderes at være forældet. 
 
§ 5.2.2.4 Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, 
kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse, jf. § 37, stk. 2 i 
Uddannelsesbekendtgørelsen. 
 
§ 5.2.3 Forhåndsmerit og internationalisering 
§ 5.2.3.1 Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre 
uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående 
uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge hjemuniversitetet om 
forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer, jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 38, stk. 
1. 
 
§ 5.2.3.2 Godkendelse af forhåndsmerit efter § 5.2.3.1 kan kun gives, hvis den studerende i 
forbindelse med ansøgningen om forhåndsmerit forpligter sig til, når de forhåndsmeriterede 
uddannelseselementer er gennemført, at fremsende den fornødne dokumentation for, hvorvidt 
uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået, til hjemuniversitetet. Desuden skal den 
studerende give samtykke til, at hjemuniversitetet kan indhente de nødvendige oplysninger 
hos værtsinstitutionen, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen, jf. 
Uddannelsesbekendtgørelsens § 38, stk. 2. 
 
§ 5.2.3.3 Når der foreligger dokumentation for, at de forhåndsmeriterede 
uddannelseselementer er beståede, godkender hjemuniversitetet administrativt, at disse 
meriteres ind i uddannelsen ved universitetet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 38, stk. 3. 
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§ 5.2.3.4 Efter forslag fra den studerende kan universitetet i de tilfælde, hvor de 
forhåndsmeriterede uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af værtsinstitutionen, eller der 
ikke er plads på holdet, eller elementerne ikke svarer til niveauet (kandidat) eller andre 
forhold, foretage ændringer i godkendelsen af forhåndsmerit efter stk. 1. Den studerende har 
ansvaret for og initiativpligten til at sammensætte forslag til studieplan. Universitetet yder 
faglig støtte, hvis den studerende efterspørger dette, jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 38, 
stk. 4. 
 
§ 5.2.3.5 Det anbefales at planlægge eventuelle udlandsophold på kandidatuddannelsens 1. 
semester. 
 
§ 5.2.3.6 Ansøgning om udlandsophold sker dels via det Internationale kontor, dels via 
studienævnet for klinisk biomekanik: 
 
a) Der søges om plads på det enkelte værtsuniversitet gennem det Internationale kontor, som 

er behjælpelig med ansøgningsprocessen og rådgiver og oplyser om de udvekslingsaftaler, 
som Syddansk Universitet har indgået. 

b) Efter tilsagn fra det Internationale kontor om en udvekslingsplads søges studienævnet for 
klinisk biomekanik om forhåndsmerit til at tage konkrete fag i udlandet som merit. Der 
henvises til notat om udlandsophold på klinisk biomekaniks hjemmeside. 

 
§ 5.2.3.7 Universitetet offentliggør på sin hjemmeside en statistik over universitetets 
afgørelser om merit, herunder forhåndsmerit, jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 39. 
 
§ 5.3 Eksamenstilmelding og –afmelding 
§5.3.1 Tilmelding til undervisning og prøver 
§ 5.3.1.1 Den studerende har selv ansvar for at tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen til 
undervisningen sker via Studenterselvbetjeningen. De aktuelle tilmeldingsfrister fremgår af 
SDUs hjemmeside. Undervisningstilmelding er lig med tilmelding til 1. prøveforsøg i de prøver, 
der knytter sig til faget.  
 
§ 5.3.1.2 Ved elektronisk tilmelding er den studerende selv ansvarlig for at sikre sig kvittering 
på, at tilmelding har fundet sted.  
 
§ 5.3.1.3 Den studerende kan foretage omvalg af valgfag indtil tre uger efter semesterstart, 
med mindre forhold i fagbeskrivelsen ikke giver mulighed herfor. Der tages højde for 
overensstemmelse i ECTS på fag, der ønskes udskiftet og der skal være plads på det nye fag. 
Omvalg af valgfag må ikke være studietidsforlængende.   
 
§ 5.3.1.4 Der er obligatorisk tilmelding til prøver i fag, når disse udbydes for sidste gang. 
 
§ 5.3.1.5 Universitetet kan dispensere fra reglerne om tilmelding af undervisning og prøver, 
hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, 
herunder funktionsnedsættelse, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 14, stk. 5.  
 
§ 5.3.1.6 Der henvises i øvrigt til SDU’s regler for tilmelding til fag og prøver: 
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/tilmelding_und
ervisning 
 
 

https://sso.sdu.dk/
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/fag_og_prove
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/tilmelding_undervisning
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/tilmelding_undervisning
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§ 5.3.2. Afmelding af undervisning og prøver 
§ 5.3.2.1 Det er ikke muligt at afmelde undervisning eller prøver, herunder omprøver efter 
tilmeldingsperiodens udløb. Der bruges et forsøg, hvis den studerende udebliver eller ikke 
deltager i prøven.  
 
§ 5.3.2.2 Universitetet kan framelde den studerende til et fag, hvortil et forudsætningsfag ikke 
er bestået, hvis det vil være til væsentlig gene eller fare for andre, hvis forudsætningsfaget 
ikke er opfyldt eller bestået, inden faget påbegyndes. Dermed bruges der ikke et prøveforsøg, 
jf. dog § 5.3.2.3 nedenfor.  
 
§ 5.3.2.3 Hvis den studerende ikke består øvrige forudsætningsfag, der ikke kan 
karakteriseres som værende til væsentlig gene eller fare for andre, selvom der er tale om 
faglig progression, inden påbegyndelse af undervisningen i det fag, det er en forudsætning for, 
bruges et prøveforsøg. 
 
§ 5.3.2.4 Vedrørende forudsætningsprøver, se § 5.3.2.2 samt evt. under den enkelte 
fagbeskrivelse, § 4. 
 
§ 5.3.2.5 Der afholdes ikke om-prøve i Forudsætningsprøver. 
 
§ 5.3.2.6 Universitetet kan dispensere fra reglerne om afmelding af undervisning og prøver, 
hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, 
herunder funktionsnedsættelse, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 14, stk. 5.  
 
§ 5.3.2.7 Der henvises i øvrigt til SDU’s generelle regler vedr. eksamen: 
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generelt_om_eksamen 
 
§ 5.4 Sygeprøve, udeblivelse og omprøve 
 
§ 5.4.1 Sygdom 
Ved ikke rettidig afmelding fra prøven kan prøveforsøget annulleres på grund af: 
 

• Sygdom opstået efter sidste rettidige afmeldingstidspunkt, og som forhindrer den 
studerende i at gå til eksamen. Den studerende skal omgående meddele dette til 
Eksamenskontoret.  
 

• Sygdom opstået under prøven. Den studerende tilkalder den tilsynsførende. Den 
studerende og tilsynsførende underskriver en erklæring om, at eksamen er afbrudt på 
grund af sygdom. 

  
§ 5.4.1.2 Der skal ufortrødent fremskaffes lægelig dokumentation for sygdommen. 
Lægeerklæringen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, være udfærdiget af den 
studerendes sædvanlige læge. Lægeerklæringen skal være Eksamenskontoret i hænde senest 
3 dage efter eksamensdagen. 
 
§ 5.4.1.3 Modtages sygemelding og lægeattest rettidigt tæller den pågældende eksamen ikke 
som eksamensforsøg.  
 
§ 5.4.1.4 Hvis den studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af 
sygdom skal den studerende have mulighed for at gå til omprøve. 
 
§ 5.4.1.5 En ikke-bestået sygeeksamen berettiger ikke til omprøve. 
 
§ 5.4.1.6 Der afholdes ikke om-prøve i Forudsætningsprøver. 
 
Der henvises i øvrigt til universitetets hjemmeside vedr. de generelle regler herom: 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generelt_om_eksamen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generelt_om_eksamen
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http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/genere
lt_om_eksamen 

 
§ 5.4.2 Udeblivelse 
Udeblivelse, uden afmelding eller sygemelding, fra eksamen eller prøve tæller som et 
eksamensforsøg.  
 
§ 5.4.3 Omprøve 
§ 5.4.3.1 Studerende, der ikke består den ordinære prøve i et fag, kan tilmelde sig omprøve i 
faget. Den studerende har selv ansvar for at tilmelde sig omprøven. Adgang til omprøve 
forudsætter, at man har været tilmeldt den ordinære prøve i faget. 
 
§ 5.4.3.2 Hvis den studerende har været tilmeldt en prøve, men er udeblevet, har den 
studerende brugt et prøveforsøg og kan tilmelde sig omprøven. 
 
§ 5.4.3.3 Hvis den studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve pga. 
sygdom, skal den studerende have mulighed for at gå til omprøve.  
 
§ 5.4.3.4 Det kan fastsættes i studieordningen, at omprøven har en anden prøve- eller 
bedømmelsesform end den ordinære prøve, jf. § om Prøveformer og tilrettelæggelse af prøver 
samt § 14, stk. 4 i Eksamensbekendtgørelsen. Det gælder dog ikke for bachelorprojektet, 
kandidatspecialet eller masterprojektet. 
 
§ 5.4.3.5 Ved syge- eller omprøve kan prøveformen og bedømmelsesformen ændres i forhold 
til den anvendte ved den ordinære prøve jf. § 14, stk. 4 i Eksamensbekendtgørelsen.  
Dette vil i givet fald blive offentliggjort efter tilmeldingsfristens udløb. Ændring af prøveform 
for omprøver gælder dog ikke for kandidatspecialet. 
 
§ 5.4.3.6 Det kan fastsættes i studieordningen, hvornår den studerende senest skal deltage i 
3. prøveforsøg i et fag, der ikke længere udbydes. 
 
§ 5.4.3.7 Beståede prøver kan ikke tages om, jf. Karakterbekendtgørelsen. 
 
§ 5.4.3.8 Der henvises i øvrigt til SDU’s generelle regler for sygdom og eksamen: 
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eksamen/generelt_om_
eksamen 
 
§ 5.5 Stave- og formuleringsevne ved større opgaver 
Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af 
eksamenspræstationen i større skriftlige opgaver, idet det faglige indhold dog skal vægtes 
tungest (jf. Eksamensbekendtgørelsen). Studienævnet kan dispensere fra denne bestemmelse 
for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre 
stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.  
 
§ 5.6 Antal tilladte eksamensforsøg 
En studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve. Undtaget fra denne regel er 
førsteårsprøven, hvor den studerende kun har krav på 2 prøveforsøg. Studienævnet kan tillade 
yderligere prøveforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold.  
I vurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold ved ansøgning om yderligere 
prøveforsøg, kan vurdering af studieegnethed ikke indgå. 
 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/generelt_om_eksamen/sygdom
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§ 5.7 Intern eller ekstern prøve 
Afholdelse og vurdering af prøver sker i henhold til Eksamensbekendtgørelsen og 
Karakterbekendtgørelsen. 
 
§ 5.7.2 De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder 
Kandidatspecialet. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved 
eksterne prøver. For kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik betyder dette, at mindst 40 
ECTS skal dokumenteres ved eksterne prøver. 
 
§ 5.8 Karakter eller Bestået/ikke-bestået 
§ 5.8.1 Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen eller som bestået/ikke-bestået som anført for 
det enkelte modul (Karakterbekendtgørelsens § 2). 
 
§ 5.8.2 Mål for læringsudbytte, angivet i modulbeskrivelserne i § 4, er identiske med 
kriterierne for bedømmelsen bestået/karakteren 12. Dvs. at mål for læringsudbytte angiver, 
hvad den studerende skal kunne for at opnå karakteren 12 (ved eksamen med 7-trinsskala), 
hhv. hvad den studerende skal kunne på tilstrækkeligt niveau for at opnå bedømmelsen 
bestået (ved eksamen med bestået/ikke-bestået). Formuleringen ”på tilstrækkeligt niveau” 
ved bestået/ikke-bestået, tager udgangspunkt i karakterbekendtgørelsens definition af 
karakteren 02 og sikrer, at beskrivelsen også er retvisende ved bestået/ikke-bestået 
eksamener. 
 
§ 5.8.3 Bedømmelsen bestået/ikke-bestået eller godkendt/ikke-godkendt kan højst anvendes 
ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. For kandidatuddannelsen i klinisk 
biomekanik betyder dette, at højest 40 ECTS kan bedømmes på denne måde. 
 
§ 5.8.4 Alle krav i et modul skal være bestået for, at hele modulet er bestået.  
 
§ 5.9 Studieaktivitet og tidsfrist for gennemførsel af studiet 
§ 5.9.1 Studerende, indskrevet før 1. september 2015, skal bestå mindst én prøve i en 
sammenhængende periode på 1 år for at overholde SDU’s studieaktivitetskrav. 
 
§ 5.9.2 Studerende optaget pr. 1. september 2015 og frem skal bestå mindst én prøve i en 
sammenhængende periode på 1 år samt mindst 45 ECTS pr. studieår for at overholde SDU’s 
studieaktivitetskrav.  
 
§ 5.9.3 Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder ovenstående 
studieaktivitetskrav.  
 
§ 5.9.4 Studienævnet kan dispensere fra egne studieaktivitetskrav, hvis der foreligger 
usædvanlige forhold (kandidatadgangsbekendtgørelsens § 20, stk. 3). 
 
§ 5.9.5 Studienævnet må i vurdering om dispensation for studieaktivitetskravet inddrage 
studieegnethed. 
 
§ 5.9.6 Studerende der er mere end 12 måneder forsinket i forhold til den normerede studietid 
tilbydes særlig vejledning i form af en individuel samtale (forsinkelsessamtale). 
Forsinkelsessamtaler afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
§ 5.10 Tidsfrist for gennemførsel af studiet 
§ 5.10.1 Kandidatuddannelsen skal være afsluttet inden for normeret studietid (2 år) + ½ år.  
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§ 5.10.2 For studerende optaget med studiestart før september 2015 gælder andre tidsfrister 
for gennemførsel af studiet. Se nedenstående skema.   
 
 

 
Uddannelse 

Studiestart 
Kandidat 

2-årig 

01-09-2015 eller senere Normeret tid + ½ år 

01-02-2015 28-02-2018 

Før 01-02-2015 28-02-2018 

 
 
§ 5.10.3 Studerende indskrevet før 1. februar 2015 kan være omfattet af regler, hvor 
tidsfristen for gennemførsel af uddannelsen ligger tidligere end angivet i ovenstående skema. I 
disse tilfælde gælder den tidsfrist, der er angivet i den pågældende studieordning. 
 
§ 5.11 Overgang fra bachelor til kandidat 
§ 5.11.1 Universitetet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en 
bacheloruddannelse ved universitetet, til fag, fagelementer og prøver i op til 30 ECTS-point på 
en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at den studerende har faglige 
forudsætninger for at gennemføre fag eller fagelementer på kandidatuddannelsen, jf. 
Uddannelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1. 
 
§ 5.11.2 Studerende, der har gennemført fag eller fagelementer på en kandidatuddannelse 
efter stk. 1, har ret til optagelse på den pågældende kandidatuddannelse ved samme 
universitet i direkte forlængelse af afsluttet bacheloruddannelse, jf. 
kandidatadgangsbekendtgørelsen, jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. 
 
§ 5.11 Særlige prøvevilkår 
§ 5.12.1 Universitetet kan i henhold til Eksamensbekendtgørelsens § 7 tilbyde særlige 
prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre 
usædvanlige forhold, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med 
tilsvarende vanskeligheder, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille 
sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ved 
tilbuddet ikke sker en sænkning af prøvens niveau. 
 
§ 5.12.2 Ansøgning om særlige prøvevilkår ved en eksamen skal indsendes til Studienævnet 
samtidig med, at den studerende tilmelder sig undervisningen/eksamen. Det skal af 
ansøgningen fremgå, hvilke eksaminer det drejer sig om, og omhyggelig dokumentation skal 
vedlægges ansøgningen. En generel lægeattest vil ikke være tilstrækkelig som dokumentation. 
Der skal foreligge udtalelser fra den eller de relevante, kompetente myndigheder, som 
beskriver funktionsnedsættelsen indgående. 
 
§ 5.12.3 Såfremt Studienævnet på grundlag af de i ansøgningen nævnte forhold vurderer, at 
der er tale om usædvanlige forhold, kan der, hvis forholdene tillader det, tilbydes særlige 
prøvevilkår. 
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§ 5.13 Skriftlige prøver  
§ 5.13.1 Krav til omfang af skriftlige opgaver angives i studieguiden for det pågældende 
modul. Der kan angives omfang i normalsider eller typeenheder. En normalside udgøres af 
2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Ved typeenhed forstås ethvert typografisk element, 
dvs. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. Fodnoter tælles med 
som en typeenhed. Der medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, 
tabeller og figurer. Yderligere regler kan fastsættes i studieguide. 
 
§ 5.13.2 Ikke-skriftligt analysemateriale som film, video, billeder m.v. kan opgives som 
litteratur ved skriftlige opgaver. Det nærmere omfang skal aftales og godkendes af underviser 
eller vejleder. For film- og video opgivelser gælder, at omfanget angives som 1 minut = 1 
normalside. 
 
§ 5.13.3 Den studerende skal påføre antal typeenheder på forsiden af skriftlige opgaver.  
  
§ 5.13.4 Skriftlige opgaver, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke 
antages til bedømmelse. Alle skriftlige opgaver, som overholder de angivne 
omfangsbestemmelser, skal bedømmes på samme vilkår.    
 
§ 5.13.5 Skriftlige opgaver afvises ved overskridelse af tidsfrist for aflevering. 
 
§ 5.13 6 Skriftlige stedprøver afholdes digitalt. Det forventes, at studerende selv medbringer 
computer ved afholdelse af skriftlige stedprøver. Afhængigt af stedprøvens type, kan der blive 
anvendt forskellige programmer, som den studerende på forhånd skal installere på egen 
computer. Det forventes, at den studerende er fortrolig med programmerne på 
eksamensdagen. 
 
§ 5.13.7 Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af 
eksamenspræstationen i større skriftlige opgaver, idet det faglige indhold dog skal vægtes 
tungest (jf. Eksamensbekendtgørelsen). Studienævnet kan dispensere fra denne bestemmelse 
for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre 
stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. 
 
§ 5.14 Andre prøvebestemmelser 
 
§ 5.14.1 Eksamenssprog 
Eksamen aflægges på dansk, medmindre andet er fastsat i studieordningen. Eksamen kan 
endvidere aflægges på svensk eller norsk, såfremt den studerende et af disse som sit 
modersmål. 
 
§ 5.14.2 Eksamenssnyd 
Der henvises til Syddansk Universitets regelsæt om eksaminer samt Bekendtgørelse nr. 1519 
af 16. december 2013 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 
(Eksamensbekendtgørelsen) ved tilfælde af eksamenssnyd. 
 
§ 5.14.3 Forudsætning for deltagelse i prøver 
Eventuelle forudsætninger for deltagelse i prøver fremgår af den enkelte fagbeskrivelse under 
§ 4. 
 
§ 5.14.4 Hjælpemidler 
Der tillades ikke brug af medbragte hjælpemidler, med mindre det er specifikt anført i 
fagbeskrivelser. Studienævnet kan, hvor der foreligger dokumentation for usædvanlige 
forhold, bevilge studerende særlige prøvevilkår i form af særlige hjælpemidler. Se § 5.12.  
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§ 5.14.5 Ændring af prøveform og bedømmelsesform ifm. omprøver 
Prøveform og bedømmelsesform for omprøver og udfasede studieordninger kan ændres. Dette 
offentliggøres efter tilmeldingsfristens udløb. Ændring af prøveform for omprøver gælder dog 
ikke for kandidatspecialet. 
 

§ 6 ORLOV  

§ 6.1 Studerende ved SDU kan bevilges orlov, hvis denne er begrundet i fødsel/adoption, 
værnepligt/FN-tjeneste, jf. SDU’s regler for orlov. 

§ 6.2 Universitetet kan derudover bevilge orlov: 
• Hvis den studerende skal deltage i den prægraduate forskeruddannelse (prægraduat 

forskningsophold) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
• Hvis den studerende er eliteidrætsudøver. 
• Hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

§ 6.3 Orlov kan som hovedregel bevilges i op til et semester ad gangen.  

§ 6.4 Undtagelser: 
• På uddannelser med kvartalsstruktur kan orlov bevilges i op til to kvartaler ad gangen. 
• Er orloven begrundet i fødsel/adoption eller værnepligt/FN-tjeneste kan der bevilges op 

til 12 måneders orlov. 
• Er orloven begrundet i deltagelse i et prægraduat forskningsophold kan der bevilliges 

op til 12 måneders orlov.  

§ 6.5 Hvis den studerende ønsker at forlænge en bevilget orlov, skal der fremsendes en ny 
ansøgning, der dokumenterer behovet for forlængelse. Orlovsansøgninger behandles af 
Studieservice. 

§ 7 UDSKRIVNING FRA STUDIET 

Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende: 
 

• har gennemført kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik 
• er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge at den studerende har opbrugt sine 

eksamensforsøg 
• er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af overskridelse af tidsfrister eller på 

grund af aktivitetskrav eller andre regler fastsat af universitetet, jf. § 5.9.  
• melder sig ud af uddannelsen 
• er varigt bortvist fra Universitetet 

 

§ 8 DISPENSATION OG KLAGEMULIGHEDER 

§ 8.1 Dispensation fra regler, fastsat af universitetet 
Eksamensreglement for Syddansk Universitet er gældende for forhold, der ikke er nævnt i 
Eksamensbekendtgørelsen. 
 
§ 8.1.2 Studienævnet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra regler i  
studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 
 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/orlov
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§ 8.2 Klage over eksamen 
§ 8.2.1 Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den 
studerende og stiles til Dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klagen skal være 
skriftlig og begrundet. Der skal anvendes særligt skema til indgivelse af eksamensklagen 
(Klagevejledning for eksamensklager ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). 

§ 8.2. 2. En studerende kan bl.a. klage over:  
 

• Retlige spørgsmål 
• Eksaminationsgrundlaget  
• Prøveforløbet 
• Bedømmelsen  

§ 8.2.3 Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen 
løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Universitetet kan i særlige 
tilfælde dispensere fra tidsfristkravet. Der henvises i øvrigt til Eksamensbekendtgørelsens 
kapitel 7 samt klagevejledningen, som fremgår af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 
hjemmeside. 
 
§ 8.2.4 Fakultetet kan ikke træffe afgørelse om at ændre et resultat. Fakultetet kan kun træffe 
afgørelse i form af følgende: 

• Ombedømmelse ved nye bedømmere (skriftlig eksamen) 
• Tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere (mundtlig eksamen) 
• Afvisning af klagen 

 
§ 8.2.5 Resultatet af en omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter end 
den oprindelige. 

§ 8.2.6 Klager over andre forhold end eksamen, f.eks. vejledning og undervisning, skal stiles 
til studieledelsen. 
 
§ 8.3 Klage over universitetets afgørelser 
 
§ 8.3.1 Klager over meritafgørelser 
§ 8.3.1.1 Universitetets/studienævnets afgørelser efter Uddannelsesbekendtgørelsens § 40 for 
så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer og 
forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for et 
meritankenævn efter reglerne i meritankenævnsbekendtgørelsen. 
 
§ 8.3.1.2 Universitetets afgørelser efter § 40, for så vidt angår afslag og delvist afslag på merit 
for beståede udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for Kvalifikationsnævnet efter 
reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 
 
§ 8.3.2 Klage vedrørende retlige spørgsmål 
§ 8.3.2.1 Studienævnets afgørelser efter Uddannelsesbekendtgørelsen og denne studieordning 
kan af studerende indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører 
retlige spørgsmål jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 42. 
  
§ 8.3.2.2 Klagen skal være begrundet og skal indgives til Universitetet senest to uger efter at 
Studienævnets afgørelse er meddelt den studerende. Universitetet afgiver en udtalelse, som 
klageren skal have lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst 1 uge. 
Universitetet sender derefter klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle 
kommentarer hertil. 

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/studerende/eksamensklager
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§ 9 UDDANNELSENS FORANKRING  

§ 9.1 Relevante bekendtgørelser 
§ 9.1.1 De overordnede bestemmelser for studieordningen for kandidatuddannelsen i medicin 
ved Syddansk Universitet er fastlagt i lovbekendtgørelse om universiteter nr. 261 af 18. marts 
2015 (Universitetsloven) samt følgende bekendtgørelser: 

• “Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne”, nr. 1061 af 
30. juni 2016 (Uddannelsesbekendtgørelsen)  

• ”Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne”, nr. 258 af 
18. marts 2015 (Kandidatadgangsbekendtgørelsen) 

• ”Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser”, nr. 1062 af 30. 
juni 2016 (Eksamensbekendtgørelsen).  

• ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område”, nr. 114 af 3. februar 2015 
(Karakterbekendtgørelsen) 

 
§ 9.2 Uddannelsens betegnelse 
§ 9.2.1 Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik giver ret til betegnelsen cand. manu. 

(candidata/candidatus manutigii = helbredende håndspålægning) 
 
§ 9.2.2 Den engelske betegnelse for uddannelsen er Master of Science (MSc) in 

Chiropractic 
 
§ 9.3 Uddannelsens forankring 
Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet. 
 
§ 9.4 Ansvarlige studienævn 
Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik hører under Studienævnet for klinisk biomekanik. 
 
§ 9.5 Ansvarlige censorkorps 
Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik hører under censorformandsskabet for klinisk 
biomekanik. 
 
§ 9.6 Studieordningens ikrafttrædelsesdato 
Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2016.  
Studieordningen er gældende for alle nye og igangværende studerende ved 
bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk 
Universitet. 
Nærværende studieordning er tilpasset bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen 
m.m. fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bekendtgørelserne er offentliggjort i 
Lovtidende den 7. juli 2016. 
 
§ 9.7 Dato for godkendelse i Studienævnet 
Studieordningen blev godkendt i Studienævnet for klinisk biomekanik d. 16. august 2016. 
 
§ 9.8 Dato for Dekanens godkendelse 
Studieordningen blev godkendt af Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 31. 
august 2016. 
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§ 9.9 Studieordningens historik 
§ 9.10 Overgangsordninger 
Se ”Overgangsordning Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik”, hvoraf det fremgår, hvilke 
fag, der er flyttet og hvortil, i forhold til studieordningen af 1. september 2015. 
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BILAG 1 - SAMMENHÆNG MELLEM LÆRINGSMÅL, 
UNDERVISNINGSFORM OG PRØVEFORM. 

Modul Spor* Fag** 
Undervisnings-
form Prøveform Sammenhæng 

K1 P-spor Ekstremiteter Færdighedstræning Løbende formativ 
evaluering 
OSCE eksamen 
(summativ) 

Gennem den formative og 
summative evaluering 
demonstreres, at de 
studerende kan udføre lærte 
færdigheder på et acceptabelt 
niveau i forhold til den lille 
kiropraktor-autorisation. 

Valgfag – MSK 
management 

Færdighedstræning Løbende formativ 
evaluering 

Gennem den formative 
evaluering demonstreres, at 
de studerende kan udføre 
lærte færdigheder på et 
acceptabelt niveau i forhold til 
den lille kiropraktor-
autorisation. 

Forelæsninger, 
gruppearbejde 

Skriftlig prøve 
(kortsvarsopgaver) 

Gennem den skriftlige prøve 
demonstrerer de studerende 
anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til relevante kliniske 
problemstillinger 

Valgfag – 
Idrætsskader – 
diagnostik & 
behandling 

Forelæsninger Skriftlig prøve 
(kortsvarsopgaver) 

Gennem den skriftlige prøve 
demonstrerer de studerende 
anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til relevante kliniske 
problemstillinger 

Færdighedstræning Løbende formativ 
evaluering 

Gennem den summative 
evaluering demonstreres, at 
de studerende kan udføre 
lærte færdigheder på et 
acceptabelt niveau i forhold til 
den lille kiropraktor-
autorisation 

Valgfag – 
Klinikophold 

Ophold i privat 
kiropraktorpraksis 

Porteføljeevaluering Gennem 
porteføljeevalueringen 
reflekterer de studerende over 
opholdets udbytte i forhold til 
de opstillede læringsmål 

Evidensbaseret 
case-rapport 

Gennem den evidensbaserede 
case-rapport reflekterer de 
studerende over, hvordan 
evidens implementeres i 
klinisk praksis. Ydermere 
demonstreres hvor vidt de har 
opnået tilstrækkelige 
færdigheder til at skrive en 
evidensbaseret case-rapport 

 
 
 
 

     

K2 K-spor Almen diagnostik 1 
(almen medicin) 

Forelæsninger og 
case-baseret 

Skriftlig prøve 
(kortsvarsopgaver) 

Gennem den skriftlige prøve 
demonstrerer de studerende 
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Modul Spor* Fag** 
Undervisnings-
form Prøveform Sammenhæng 

undervisning anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til relevante kliniske 
problemstillinger 

K3 K-spor Almen diagnostik 2 
(ortopædi & 
reumatologi) 

Forelæsninger og 
case-baseret 
undervisning 

Skriftlig prøve 
(MCQ og 
kortsvarsopgaver) 

Gennem den skriftlige prøve 
demonstrerer de studerende 
anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til relevante kliniske 
problemstillinger 

K4 K-spor Almen diagnostik 3 
(neurologi) 

Forelæsninger og 
case-baseret 
undervisning 

Skriftlig prøve 
(kortsvarsopgaver) 

Gennem den skriftlige prøve 
demonstrerer de studerende 
anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til relevante kliniske 
problemstillinger 

 P-spor Træning & 
øvelsesterapi 

Færdighedstræning OSCE eksamen Gennem den summative 
evaluering demonstreres, at 
de studerende har den faglige 
viden og kan udføre de 
praktiske færdigheder på et 
acceptabelt niveau i forhold til 
den lille kiropraktor-
autorisation 

Radiografi Forelæsninger, 
hold- og 
gruppetimer, 
færdighedstræning 

Individuel mundtlig 
og praktisk prøve 

Gennem den summative 
evaluering demonstreres 
opnåelse af den faglige viden 
og de praktiske færdigheder, 
som er nødvendige til at 
kunne håndtere konventionelt 
røntgenapparatur i primær-
praksis 

K5 K-spor Billeddiagnostik 1 Forelæsninger, 
hold- og 
gruppetimer 

Billeddiagnostik 
OSCE eksamen 

Gennem den summative 
eksamen demonstreres 
anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til konkret 
billeddiagnostisk materiale 

 P-spor Klinikophold B Forelæsninger, 
superviseret klinisk 
træning 

OSCE eksamen Gennem den summative 
evaluering demonstreres, at 
de studerende har den faglige 
viden og kan udføre de 
praktiske færdigheder på et 
niveau så de kan udføre 
anamnese, objektiv 
undersøgelse og håndtere 
bevægeapparats-patienter 
under supervision 

 
 
 

     

K6 K-spor Billeddiagnostik 2 Forelæsninger, 
hold- og 
gruppetimer 

Billeddiagnostik 
OSCE eksamen 

Gennem den summative 
eksamen demonstreres 
anvendelse og forståelse af 
modulets teori og metoder i 
forhold til konkret 
billeddiagnostisk materiale 

 P-spor Klinikophold C1 Superviseret klinisk Bestået Gennem portefølje-
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Modul Spor* Fag** 
Undervisnings-
form Prøveform Sammenhæng 

træning porteføljeevaluering evalueringen demonstreres at 
de studerende har opnået og 
reflekteret over opholdets 
udbytte i forhold til de 
opstillede læringsmål 

 A-spor Kandidatspeciale 1 Forelæsninger, 
gruppearbejde 

Mundtligt 
spørgsmål til 
specialeforsvaret 

Gennem det mundtlige forsvar 
demonstreres anvendelse og 
forståelse af modulets teori og 
metoder 

K7 P-spor Klinikophold C2 Superviseret klinisk 
træning 

Bestået 
porteføljeevaluering 

Gennem portefølje-
evalueringen demonstreres at 
de studerende har opnået og 
reflekteret over opholdets 
udbytte i forhold til de 
opstillede læringsmål 

 A-spor Kandidatspeciale 2 Individuel 
specialevejledning 

Mundtligt 
spørgsmål til 
specialeforsvaret 
Bestået skriftlig 
synopse 

Gennem det mundtlige forsvar 
demonstreres anvendelse og 
forståelse af modulets teori og 
metoder 

K8 P-spor Klinikophold C3 Superviseret klinisk 
træning 

Bestået 
porteføljeevaluering 

Gennem portefølje-
evalueringen demonstreres at 
de studerende har opnået og 
reflekteret over opholdets 
udbytte i forhold til de 
opstillede læringsmål 

 A-spor Kandidatspeciale 3 Individuel 
specialevejledning 

Bestået skriftligt 
speciale 
Bestået 
specialeforsvar 

Gennem det mundtlige forsvar 
demonstreres anvendelse og 
forståelse af modulets teori og 
metoder 

* K = kliniker, P = Profession, A = Akademiker 
** Start efterår 
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