Hvis du vil tilmelde dig uddannelsesforløb
eller har praktiske spørgsmål vedrørende
kurserne, så skriv til Line Thomassen på:
lit@muskuloskeletal.dk
Hvis du vil have svar
på spørgsmål, så skriv til
studievejleder Jesper Holm:
je.holm@gmail.com

Muskuloskeletal
Fysioterapeut
Enkelt-kurser

ExamMPT

DipMPT
Hvis du vil vide mere om
vores faglige selskab eller
melde dig ind, så klik ind på:
www.muskuloskeletal.dk
Dansk Selskab for
Muskuloskeletal Fysioterapi

Diplom uddannelse for fysioterapeuter

Højt specialiseret uddannelse med
international godkendelse
Dansk Selskab for
Muskuloskeletal Fysioterapi

Uddannelsen som muskuloskeletal fysioterapeut:

Udvid dine kompetencer som fysioterapeut!

Er en specialuddannelse indenfor diagnostik og behandling af bevægeapparatet.
Du forbliver fysioterapeut, men med titlen:
Muskuloskeletal Fysioterapeut DipMPT

Du kan med en funktionel tilgang foretage specialiseret diagnostik og behandling
Du opnår teoretisk og praktisk specialviden indenfor hele bevægeapparatet

Uddannelsen varer 4 år og indeholder 2 eksamener (ExamMPT og DipMPT), samt
prøver efter nogle af kurserne
Uddannelsens tyngde er 62 ECTS point, svarende til et årsværk, som du kan læse
som deltidsstuderende. Der er ca. 500 timers kvalificeret undervisning, herunder
ca. 150 timers faglig supervision

Du opnår avancerede færdigheder i manipulation og mobilisering
Du kan håndtere komplicerede smertepatienter professionelt
Du kan anvende bred klinisk ræsonnering på et højt niveau
Du kan udøve specialiseret og målrettet genoptræning
Du arbejder i høj grad ud fra evidensbaseret praksis

Du behøver ikke at tage alle 4 år. Du kan tage kurserne i dit eget tempo og du
behøver ikke at slutte af med eksamen. Du kan også nøjes med de første 2 år
og kalde dig ExamMPT

Nedre kvadrant del 1 (Trin 1A) 6 dage
Øvre kvadrant del 1 (Trin 1B) 6 dage
Nedre kvadrant del 2 (Trin 2A) 6 dage
Øvre kvadrant del 2 (Trin 2B) 6 dage

Smerte og Neurodynamik

Supervision niveau 1
9 dage

Del 1 - 2 dage
Del 2 - 2 dage

Del 1 (ræsonnering) - 3 dage
Del 2 (teknik) - 3 dage
Del 3 (smerte) - 3 dage

4 dage

Del 1 - 5 dage
Del 2 - 4 dage

Klinisk eksamen niveau 1
Examineret Muskuloskeletal Fysioterapeut ExamMPT
Mobilisering
og manipulation
6 dage

Del 1 - 3 dage
Del 2 - 3 dage

Case rapport

Supervision

+ skriveperiode

3 dage

3 dage

niveau 2

Klinisk og skriftlig eksamen niveau 2 DipMPT
Muskuloskeletal Fysioterapeut DipMPT

Differentialdiagnostik - 6 dage

Dynamisk stabilitet
9 dage

Består af 5 kurser der kan tages hver for sig:
Medicinske sygdomme - 2 dage
reumatologi, ortopædi, neurologi og
billed-diagnostik, hver på 1 dag

Grundkursus
Muskuloskeletal fysioterapi
24 dage

Individiuel supervision - 30 timer

Muskuloskeletal Fysioterapi Uddannelsesstruktur 62 ECTS point

