
Muskuloskeletal Fysioterapi
Din fremtid – vi hjælper dig på vej

Uddannelsen i muskuloskeletal 
fysioterapi giver dig specialviden og 
klinisk ekspertise i diagnostik og 
behandling af ryg og bevægeapparat



Specialisering for fysioterapeuter
Ryg-, nakke- og bevægeapparatsbesvær

udgør en stor del af fysioterapeuters arbejdsområder. 
Arbejder du med disse patienter i din hverdag?

Vidste du, at der findes et speciale indenfor for feltet – og at du kan 
specialisere dig gennem deltidsuddannelse sideløbende med praksis?

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

giver dig specialviden og klinisk ekspertise i undersøgelse,  
diagnostik og behandling af ryg-, nakke- og bevægeapparat. 

Uddannelsen kan tages i Danmark og lever fuldt op til de internationale  
standarder for specialeområdet.

Med det fulde uddannelsesforløb opnår du 
et internationalt anerkendt uddannelsesniveau indenfor feltet 

 – og kan anvende titlen Muskuloskeletal Fysioterapeut.

Uddannelsen er godkendt af IFOMT, der er specialesubgruppe under WCPT.

Læs mere: www.muskuloskeletal.dk/sw2167.asp

Lars Johansen og Henrik Christoffersen er ikke i tvivl 
– det var den rette beslutning at bruge tid og kræfter på at dygtiggøre sig.

Læs interview i Muskuloskeletal Fysioterapi nummer 3, 2008.
www.muskuloskeletal.dk/fagblad
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Fysioterapeuterne Lars Johansen og Henrik 

Christoffersen har netop bestået eksamen del 

to i Muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT. I et in-

terview fortæller de, at uddannelsen giver fag-

lig sikkerhed, gode redskaber til at håndtere 

personer med komplekse problemstillinger i 

bevægeapparatet, bedre kontakt og kommuni-

kation med patienter og læger. Endelig giver ud-

dannelsen inspiration i samarbejdet med kol-

leger. 

I denne artikel kan du læse om eksamen i 

Muskuloskeletal Fysioterapi. Lars og Hen-

rik fortæller, hvorfor de har valgt uddannelse 

i Muskuloskeletal Fysioterapi, hvad de får ud 

af det personligt og i forhold til patienter, læger 

og kolleger. Artiklen sætter fokus på, hvad der 

får fysioterapeuter til at bruge oceaner af tid og 

penge på noget, der i sig selv ikke giver noget 

økonomisk afkast. De nyerhvervede kompeten-

cer giver i dag ikke overenskomstmæssig ret til 

at tage et højere honorar for behandling. 

lidt historik

Danske Fysioterapeuters Fagforum for Mu-

skuloskeletal Fysioterapi (DFFMF) har siden 

slutningen af 70‘erne afholdt eksamen i mu-

skuloskeletal fysioterapi. I alt 62 fysioterapeu-

ter har bestået del 1 eksamen (ExamMT) og 33 

har bestået del 2 eksamen (DipMT). I starten 

var det bare en lille håndfuld pionerer blandt 

fysioterapeuter uddannet hos James Cyriax i 

Uddannelse i Muskuloskeletal 

Fysioterapi er en kilde til faglig 

og personlig udvikling til gavn 

for patienter

af peR kJÆR, speCialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, pH.D.

muSkuloSkeletal 

fySio teRapi er et speciale i 

fysioterapi, som omhandler 

diagnostik, fore byggelse og be-

handling af lidelser i ryg og be-

vægeapparat.

Danske Fysioterapeuters 

Fagforum for Muskuloskeletal 

Fysioterapi

– uddanner

– afholder kurser

– indhenter, implementerer

og formidler viden

– kvalitetsudvikler

– akkrediterer og kvalitetssikrer

– er Danmarks medlems-

organisation (Mo) af 

det internationale forbund 

iFoMt under WCpt

indholdfoRtegnelSe

1 uddannelse i Muskuloskele-

tal Fysioterapi er en kilde til 

faglig og personlig udvikling 

til gavn for patienter

� leder

4 særtilbud til medlemmer af

  DFFMF – Manual therapy 

Journal og Jospt

� iFoMt 2008 - Nyt om smerter

7 uddannelse og kurser

8 3 bøger om differential-

diagnostik

>

uddannelSe i muSkuloSkeletal fySioteRapi

• Gennemført kurserne 1a, 1B, 2a, 2B, 2C (225 kursustimer + forberedelse)

• Bestået Case rapport og praktisk eksamen del 1 (exam Mt)

• yderligere tre kurser: 3a, 3B og 3C (90 kursustimer + forberedelse)

• 150 timer klinisk supervision (fordelt på kurser, gruppe- og individuel supervision)

• eksamen del 2 (Dip Mt)

Deltidsforløb på omtrent 3 /  år (min.) sideløbende med relevant praksis. 62 Fysiotera-

peuter har gennemført del 1 og 33 fysioterapeuter har gennemført del 2.

lars Johansen med nyerhvervet titel – Muskuloskeletal Fysioterapeut (DipMt).

Tid til fordybelse
Tid til udvikling
Tid til dig

http://www.muskuloskeletal.dk/sw45048.asp


Klinisk kompetenceudvikling

Muskuloskeletal Fysioterapi består i højt specialiseret  
undersøgelse, diagnostik og behandling af personer som har  

problemer med ryg, nakke, led, muskler eller nerver. 

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi giver dig færdig- 
heder i diagnostik, klinisk beslutningstagen og formidling til  

personer med problemer i bevægeapparatet. Du opnår  
avancerede manuelle færdigheder til ledundersøgelse,  

-mobilisering, -manipulation og bløddelsbehandling samt  
kundskaber indenfor specifik træning og øvelsesinstruktion. 

Uddannelsen bygger på patientdemonstrationer, journalskrivning på egne patienter, klinisk  
supervision og en case rapport, som belyser den kliniske proces og interaktion med patienten.

Der indgår faglig fordybelse ved litteraturstudier, studiegrupper, teoretiske oplæg på kurserne  
samt træning af manuelle færdigheder til klinisk undersøgelse og behandling.

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi udvikler sig hele tiden i takt med nye  
forskningsresultater, ny evidens, nye nationale og internationale erfaringer.

Uddannelsens omfang er 60 ECTS (svarende til et årsværk).

Forløb: Deltidsforløb sideløbende med praksis. Varighed omtrent 4 år til endelig eksamen. 
Studiestart: Hvert halve år er der nyt optag (Trin 1A) – følg med på uddannelseskalenderen online. 

Forudsætninger: Uddannet fysioterapeut med interesse og arbejde indenfor feltet. 
Yderligere information og tilmelding: Se bagsiden.

Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi 

Vi uddanner fysioterapeuter i diagnostik og behandling af ryg og bevægeapparat

www.muskuloskeletal.dk

Så er dine patienter 
i de bedste hænder

Fordybelse i patienten
Specialiserede kompetencer
Overskud i den kliniske hverdag



Trin 1A og 1B: Diagnostik og behandling af columna, bækken og ekstremiteter.
Trin 2A og 2B: Udvidet diagnostik og behandling af columna, bækken, kæbeled og ekstremiteter.
Trin 3A og 3B: Avanceret mobilisering / manipulation af columna, bækken og ekstremiteter.
Differential Diagnostik (Røde Flag) kurser: Er obligatoriske i uddannelsen. Er åbne for alle fysioterapeuter.

Hvorfor uddannelse i MF?
•  Nyeste viden og kliniske færdigheder inden 

for manuel / muskuloskeletal fysioterapi.
•  En syntese af »best evidence« og »best  

practice« på det muskuloskeletale område.
•  Uddannelse og kurser målrettet fysiotera-

peuter.
•  Internationale standarder og fortløbende 

kvalitets udvikling sikrer en opdateret og an-
erkendt uddannelse.

•  Kompetente og engagerede undervisere.
•  Umiddelbar anvendelighed i klinikken.

Vidste du, at du med det fulde uddannelsesforløb i MF 
(DipMT) har
•  modtaget ca. 500 timers specialiseret undervisning i form 

af konfrontationstimer
•  modtaget 150 timers specialiseret supervision som en del 

af undervisningen
•  deltaget på et case rapport kursus og udarbejdet en case 

rapport
•  deltaget på differentialdiagnostikkurser og bestået prøver 

i disse emner
•  læst et omfattende litteratur pensum indenfor feltet
•  bestået to eksaminer; del 1 (ExamMT) og del 2 (DipMT)

Der lægges vægt på den enkeltes udvikling. Der er gode supervisionsforhold, og du vil opleve, at der  
på de enkelte kurser højst er 11 studerende pr underviser – og på supervisionskurser et 1:4 forhold  
(underviser:studerende). Kvalitetskravene til undervisningen og underviserne er de højeste. For din skyld.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig via kursuskalenderen på www.muskuloskeletal.dk. Angiv ønske om fuldt uddannelsesforløb 
ved tilmelding til første kursusmodul (Trin 1A). Der er nyt optag hvert halve år.
På den måde er du sikret pladser og et målrettet forløb sammen med andre studerende. Desuden har du  
mulighed for månedligt afdrag og sikres mod evt. prisstigninger.
Yderligere info: Du kan også kontakte studievejleder Inger Skjærbæk via telefon: 49 22 26 52 eller mail:  
ingerskj@post10.tele.dk – samt via kontaktformular på hjemmesiden.

Muskuloskeletal Fysioterapi
Uddannelsens struktur medio 2009. 60 ECTS

Trin 1A
3 + 3 dage

Trin 1B
3 + 3 dage

Trin 2A
3 + 3 dage

Trin 3A
3 dage

Trin 2B
3 + 3 dage

Trin 3B
3 dage

Klinisk eksamen del 1 (ExamMT)

Dynamisk  
Stabilitet

2 + 3 dage (intro og lumbal)

Dynamisk  
Stabilitet

2 + 2 dage (cervikal og skulder)

Skriftlig og klinisk eksamen del 2 (DipMT)
Muskuloskeletal Fysioterapeut

Smerter og  
neurodynamik 1

2 dage

Smerter og  
neurodynamik 2

2 dage

Supervision 1 samt 
evaluering af Trin 1 

3 dage (klinisk ræsonnering)

Supervision 2
3 dage (teknik)

Supervision 4
3 dage

Case rapport
3 dage + skriveperiode

Supervision 3
3 dage (kroniske smerter)
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Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi
www.muskuloskeletal.dk


