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Modulets tema.  

 

Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsstilssygdomme 

som kredsløbslidelser, cancer og diabetes type 2 gennem tilpasset fysisk træning. 

Modulets kliniske del retter sig mod patientsituationer og forløb i forbindelse med obstruktive 

lungelidelser, og kredsløbslidelser, herunder forebyggelse og behandling af komplikationer hos den 

nyopererede patient. Derudover retter den kliniske del sig mod mulige patientsituationer, der kan 

relateres til modulets tema. Modulet retter sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og tilhørende 

klinisk ræsonnering, ud fra et patientcentreret fokus.   

Modulets kliniske del kan tilrettelægges i såvel primær som sekundær sundhedssektor. 

 

Fokus på rollen som diagnostiker og behandler.   

 

 

Modulets overordnede indhold 

• Udredning af og behandlingsmuligheder til personer med udvalgte livsstilssygdomme 

• Forebyggelse og behandling af komplikationer hos den nyopererede patient. 

• Dokumentation af undersøgelse og behandling 

• Tilpasset fysisk træning  

• Sygdomslærefaget medicin rettet mod kredsløb, lunger, cancer, diabetes og komplikationer hos 

den nyopererede patient 

• Psykiatri med speciel fokus på lidelser hvor der er et fysioterapeutisk behandlingstilbud der 

retter sig mod tilpasset fysisk træning fx depression 

• Videnskabsteoretiske retninger / paradigmer. Hvad er viden og videnskab? Kliniske 

retningsliner og guidelines samt litteratursøgning 

 

Læringsudbytte 

Efter modulet kan den studerende: 

• Planlægge, udføre og justere en fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier 

herunder redegøre - og tage højde for indikationer og kontraindikationer for fysioterapeutiske 

interventioner. 
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• Redegøre for ætiologi og patogenese i forhold til lunge- og kredsløbssygdomme. 

• Skabe sig et samlet indtryk af patientens/borgerens ønsker og behov for aktivitet og deltagelse, 

samt gøre sig overvejelser over omfang og karakter af fysioterapeutisk intervention i forhold 

hertil. 

• Indgå i dialog og samarbejde med patient/borger samt reflektere over egen professionelle rolle 

samt identificere, reflektere over og reagere hensigtsmæssigt på patientens reaktioner på den 

fysioterapeutiske intervention.  

• Inddrage forhold i patientens livssituation, som har betydning for den fysioterapeutiske 

intervention og reflektere over mulige sammenhænge mellem patientens livsstil og den aktuelle 

sygdomssituation. 

• Overholde gældende etiske og institutionelle retningslinjer. 

• Udvælge, foretage og justere udvalgte former for behandlingsmæssig intervention rettet mod 

lunge- og kredsløbslidelser.  

• Redegøre for og anvende principper for hensigtsmæssig lejring og udgangsstilling af 

patient/borger. 

• Dokumentere undersøgelse og tilhørende overvejelser med anvendelse af fysioterapeutisk 

fagsprog. 

• Deltage i samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. 

 

 

ECTS for centrale fagområder 

Fordeling af ECTS-point på modulets fagområder 

Fysioterapiteori og –metode 4 Etik, videnskabsteori og 

metode (humanistiske fag) 

1 

Træning og bevægelse 2 Klinisk undervisning 6 

Sygdomslære 2   

I alt 15 ECTS-point 
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Indhold: 

 

Semesterintroduktion, eksamensintroduktion og evaluering (3 lektioner på stamhold) 

 

Fysioterapiteori og metode (6 lektioner på stamhold, 31 lektioner på hold) 

Livsstil og livsstilssygdomme - herunder begrebsdefinitioner og klientcentrering (4 lektioner på 

stamhold) 

Udredning af og behandlingsmuligheder til patienter med udvalgte livsstilssygdomme – herunder 

kliniske retningslinjer, patientforløbsbeskrivelser og evidens i forhold til træning af 

livsstilssygdomme 

• Kredsløbslidelser herunder apoplexia cerebri (11 lektioner på hold) 

• Undersøgelse og behandling af patienter med respiratoriske problemer herunder kronisk 

obstruktive lungelidelser(3 lektioner på hold) 

Forebyggelse og behandling af komplikationer hos den nyopererede patient herunder specielt 

lungefysioterapi eksemplificeret ved amputationspatienter, patienter med col. fem. fract. og 

organkirurgiske patienter(10 lektioner på hold) 

Dokumentation af undersøgelse og behandling (2 lektioner på hold) 

Skriftlig opgave; indhold, disposition mm (2 lektioner på stamhold) 

Vejledning i forbindelse med skriftlig opgave (4 lektioner på hold) 

 

Træning og bevægelse (17 lektioner på hold) 

Tilpasset fysisk træning som målrettet træning til udvalgte livsstilssygdomme – apoplexia cerebri (8 

lektioner) og obstruktive lungelidelser (3+2 lektioner).  

Ressourceorienteret lungefysioterapi (2+2 lektioner) 

 

Sygdomslære; medicin (12 lektioner på stamhold) 

Undervisningen i faget er i forlængelse af undervisningen på modul 6.  

Medicinske lungesygdomme; kronisk obstruktiv og restriktiv lungesygdom, astma bronkiale, 

bronkieectasi, infektiøse lungesygdomme – herunder tuberkulose, cystisk fibrose, lungeemboli, 

pneumothorax, cancer pulmonis og arbejdsbetingede lungelidelser (4 lektioner) 
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Medicinske hjertesygdomme; iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens (3 lektioner) 

Medicinske karsygdomme; arteriosklerose og arteriel hypertension (3 lektioner) 

Medicinske endokrine sygdomme; diabetes mellitus, sygdomme i glandula thyreiodea og i 

binyrerne (2 lektioner) 

 

 

Neurologi (10 lektioner på stamhold) 

Undervisningen i faget er i forlængelse af undervisningen på modul 6. 

Cerebrospinale sygdomme og spinalkanalens vaskulære sygdomme. 

Tumorer i nervesystemet; intracranielle tumorer og spinale tumorer. 

Traumatiske læsioner af nervesystemet; kranio – cerebrale traumer, spinalkanalens traumatiske 

sygdomme og perifere traumatiske læsioner. 

Infektioner i nervesystemet; pyogene infektioner, spirokæte infektioner og virale infektioner 

Sygdomme i de basale kerner; specielt parkinsonisme. 

Medfødte sygdomme i nervesystemet; cerebral parese, hydrocephalus og spina bifida. 

Degenerative sygdomme i nervesystemet; motoriske neuronsygdomme, discusprolaps, discitis og 

stenose af spinalkanalen. 

Demyliniserende sygdomme; dissemineret sclerose 

Mono- og polyneuropatier; cranielle, spinale og perifere mononeuropatier, polyneuropatier. 

Muskulære sygdomme; neuromuskulære transmissionsdefekter, muskeldystrofier. 

 

Psykiatri (12 lektioner på stamhold) 

Personlighedsforstyrrelser (2 lektioner) 

Nervøse og stressrelaterede tilstande (2 lektioner) 

Adfærdsforstyrrelser forbundet med fysiologiske forstyrrelser (2 lektioner) 

Affektive sindslidelser (2 lektioner) 

Psykiatriske behandlingsmetoder opsamling (2 lektioner) 

Cases (2 lektioner) 

 

Videnskabsteori og metode (8 lektioner på stamhold og 4 lektioner på hold) 

Videnskabsteoretiske retninger / paradigmer. Hvad er viden og videnskab (Postpositivisme, 

fænomenologi, hermeneutik, kritisk teori) 
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Kliniske retningslinjer og guidelines    

Akademisk argumentation i forbindelse med opgaveskrivning                            

Litteratursøgning 

 

Klinisk undervisning (6 ECTS) 

Undervisningssteds normer, værdier og institutionelle retningslinjer 

Kommunikation med patienter/borgere i forhold til borgerens livssituation og borgerens 

ønske/behov for fysisk aktivitet 

Introduktion til og afprøvning af udvalgte elementer af fysioterapeutisk undersøgelse i forhold til 

akutte patienter og borgere med livsstilssygdomme 

Foretage udvalgte former for intervention med fokus på undersøgelse i forhold til komplikationer 

hos nyopererede patienter med fokus på lunger, hjerte og kredsløb og med tanke på evt. 

livsstilssygdommes betydning for det postoperative forløb 

Indsigt i anvendelse af fysisk aktivitet på det pågældende kliniske undervisningssted   

Skriftlig kommunikation i relation til den enkelte patient/borger efter stedets gældende 

retningslinjer og praksis 

Deltagelse i mono- og tværfagligt samarbejde  

Anvende hensigtsmæssige lejringer og udgangsstillinger 

 

 

Læringsaktiviteter i relation til klinisk undervisning 

Autentiske fysioterapisituationer og forløb for nyopererede patienter med risici for komplikationer 

relateret til lunger, hjerte og kredsløb og med fokus på livsstilssygdommenes specielle 

problematikker.  

 

Indgå i klinisk vejledning herunder refleksion over egen praksis og læringsudbytte 

 

Gennemgang af emner relateret til konkrete problemstillinger i relation til henholdsvis 

komplikationer hos en nyopereret patient og livsstilssygdomme herunder forebyggelse, behandling 

og rehabilitering 
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Indgå i individuel dialog med patient/borger og i mono- og tværfagligt samarbejde 

 

Indsigt i fysisk aktivitets anvendelse på det kliniske undervisningssted / det fysisk aktivt sygehus 

 

Registrering af læringsaktiviteter som dokumentation af, hvilke kategorier af patienter/borgere den 

studerende har kontakt med i den kliniske undervisning, samt hvilke opgaver der er fokus på. 

 

Eksamen 

Forudsætning for eksamen 

Det er en forudsætning for den studerendes deltagelse i eksamen, at den studerende har opfyldt 

deltagelsespligten i den kliniske undervisning, således at dens studerende har deltaget i min. 80 % 

af de obligatoriske 30 timer pr. uge. 

 

Form 

Individuel skriftlig eksamen  

 

Prøvens rammer 

Aflevering: Eksamensopgaven afleveres på Fronter fredag kl. 12.00 i modulets uge 10. 

 

Omfang: Den skriftlige besvarelse må max. fylde 14.000 anslag. Besvarelsen skal følge ”Regler for 

udarbejdelse af skriftlige opgaver på University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen” dog 

ikke med navn på opgaven, men kun med studienummer. 

 

Eksamensopgaven 

Eksamensbesvarelsen tager udgangspunkt i en klinisk problemstilling fra den kliniske undervisning. 

Eksamensopgaven indeholder to hovedafsnit: 

• Afsnit 1 skal indeholde en præsentation af patienten samt en redegørelse for de væsentligste og 

relevante undersøgelsesfund. Afsnittet skal indeholde en fremstilling af den kliniske 

ræsonnering. Afsnittet vægter 50 % i den samlede bedømmelse. 
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• Afsnit 2 skal indeholde refleksioner over den kliniske problemstilling fra afsnit 1, med 

udgangspunkt i det udmeldte fokusområde. Fokusområdet udmeldes i modulets uge 6. Afsnittet 

vægter 50 % i den samlede bedømmelse   

 

Bedømmelse 

Eksamen bedømmes individuelt efter 7-trins skalaen.  

Eksamen bedømmes af modulets undervisere. 

 

Bedømmelseskriterier 

Ved eksamen bedømmes den studerende på sin skriftlige besvarelse i henhold til eksamensopgaven 

Videnskompetencer 

Den studerende skal kunne: 

• Skriftligt klart kunne redegøre for den fysioterapeutiske undersøgelse med dertil hørende klinisk 

ræsonnering.  

• Redegøre for relevante diagnostiske og differentialdiagnostiske overvejelser. 

• Inddrage og anvende relevant sygdomslære  

• Vise en patientcentreret tilgang i forhold til undersøgelse og behandling. 

• Redegøre for udvælgelse af fysioterapeutisk intervention samt teoretisk kunne redegøre for 

denne. 

 

Karakterbeskrivelser 

Karakteren gives efter i hvilken grad ovenstående kriterier er opfyldt. En præstation kan have 

mange/få mangler og disse mangler kan være uvæsentlige/væsentlige ift. bedømmelseskriterierne.  

I det følgende gives eksempler på uvæsentlige og væsentlige mangler i henhold til 

bedømmelseskriterierne.  

 

Eksempler på uvæsentlige mangler 

(udfyldes senere) 

Eksempler på væsentlige mangler 

(udfyldes senere) 
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Reeksamen 

Der henvises til uddannelsens retningslinjer for reeksamen i Studieordningen. 


