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Generelt 
Følgende studerende vil have førsteret til klinikpladser inden for 50 kilometer fra bopæl: 
• Studerende med barn/børn 
• Gravide med termin i klinikperioden, samt gravide i 3. trimester 
• Kommende fædre/mødre i den sidste måned af kone/kærestes graviditet 
• Studerende med dispensation fra studienævnet 

 
I ovennævnte tilfælde skal der ved tilmelding til klinikophold gives besked til sekretariatet (kk-
biomekanik@health.sdu.dk) og der skal vedlægges dokumentation i form af 
vandrejournal/dåbsattest/dispensation fra studienævnet. 

 
Studerende, der skal udenbys, vil få et tilskud til transport efter gældende regler, se regler for 
transporttilskud – dog ikke ved klinikophold i udlandet eller i forbindelse med valgfag (her kan 
Internationaliseringspuljen ansøges).  
Kiropraktorerne aflønnes efter overenskomst med Dansk Kiropraktorforening – også i forbindelse 
med valgfag. 
Ved obligatoriske klinikophold sker klinikfordelingen som udgangspunkt fra fakultetets side. 

 
 
Bachelor 
Klinikophold A (B7) 
De studerende har mulighed for selv at arrangere klinikophold uden for Region Syddanmark samt i 
udlandet. Der udmeldes fra sekretariatet en frist for, hvornår man senest kan indsende mail vedrørende 
selvarrangeret klinikophold (se også ”Selvarrangeret klinikophold”). 
 
 
Valgfag - ”Kiropraktisk klinikophold” (B9) 
Skemalægges ikke, men kan placeres så det tidsmæssigt passes ind efter den enkelte studerendes 
skema. Der er således ingen bestemt periode afsat hertil i skemaet, og det er derfor op til den 
studerende selv at finde ledig tid/plads i skemaet. De studerende finder selv en klinikplads, og 
melder ind til kk-biomekanik@health.sdu.dk (se også ”Selvarrangeret klinikophold”).  
Det er muligt at tage opholdet i sommerferien, hvis der ligeledes gives besked herom til kk-
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biomekanik@health.sdu.dk. Valgfaget løber over 5 dage, helst i samme uge, men kan fordeles over 
2 uger. 

 
Selvarrangeret klinikophold 
Vælger man selv at arrangere klinikophold, i henhold til reglerne for hvert enkelt klinikophold1, skal 
det meddeles sekretariatet (kk-biomekanik@health.sdu.dk) før klinikfordelingen påbegyndes – dvs. 
efter nærmere aftale med sekretæren. Når klinikfordelingen er udarbejdet, er tilmeldingen bindende. 

 
VIGTIGT: Ved selvarrangeret klinikophold kontaktes kk-biomekanik@health.sdu.dk, der følger op 
på, om det ønskede kliniksted i samme periode benyttes til andre klinikophold. Hvis klinikstedet ikke 
er optaget af et andet klinikophold, sendes en ny mail til kk-biomekanik@health.sdu.dk med følgende 
info: 
• fødselsdag, navn og adresse på dig selv 
• navn, adresse og e-mail på kiropraktoren 
• de aftalte dage (datoer) for klinikopholdet 

 
I Danmark skal den studerende følge en kiropraktor, der har tilladelse til selvstændigt virke (fuld 
autoriseret) og er godkendt af studienævnet. 
 
I udlandet gælder det, at kiropraktoren skal have en ECCE-godkendt uddannelse samt at klinikstedet 
skal forhåndsgodkendes af studienævnet forud for opholdet. 
 
Der må ikke arrangeres klinikophold hos nærtbeslægtede familiemedlemmer, ligesom den studerende 
ikke må have nære arbejdsrelationer til klinikstedet, eks. have aftaler om fremtidige ansættelsesforhold, 
have ansættelse i klinikken mv. 
 
 
 
Kandidat 
Klinikophold B-H (K5-K8). Både hovedforløbet og de fokuserede ophold er skemalagt både forår 
og efterår, og man kan ikke selv arrangere klinikopholdene. Det er dog muligt at indsende ønske 
til det fokuserede klinikophold, der foregår i primær praksis. Evt. ønske sendes til kk-
biomekanik@health.sdu.dk i forbindelse med undervisningstilmelding til Klinikophold B (9. 
semester) eller Klinikophold E (10. semester).  
 
For information om proceduren ved ikke-bestået Klinikophold B-H, se særskilt dokument 
vedrørende ’Det kliniske år på Klinisk Biomekanik’. 

 
Udeblivelse 
Hvis den studerende ikke møder op (udebliver) - eller udebliver senere i perioden uden grund -  
registreres klinikopholdet som ikke-bestået. 
Ved et ikke-bestået klinikophold kan den studerende tidligst blive tilbudt det manglende 
obligatoriske ophold i næste rotation (dvs. semesteret efter). 
Alternativt kan den studerende selv arrangere klinikophold i henhold til reglerne for hvert klinikophold 
samt under ”Selvarrangeret klinikophold”. 
Studienævnet kan ikke dispensere fra indgangsregler, som den studerende kommer i klemme med 
pga. udeblivelse uden særlig grund, og man kan heller ikke tillade paralleltjeneste (dvs. at det 

                                                      
1 Af obligatoriske klinikophold er det kun klinikophold A, der kan arrangeres af den studerende selv. Klinikophold i 
forbindelse med valgfag arrangeres altid af den studerende. 

mailto:kk-biomekanik@health.sdu.dk
mailto:kk-biomekanik@health.sdu.dk
mailto:kk-biomekanik@health.sdu.dk
mailto:kk-biomekanik@health.sdu.dk
mailto:kk-biomekanik@health.sdu.dk
mailto:kk-biomekanik@health.sdu.dk


ikke tillades at tage klinikophold samtidig med skemalagt undervisning). 
Undtaget fra ovennævnte regler er ikke-bestået klinikophold som følge af f.eks. lægedokumenteret 
sygdom eller andre usædvanlige forhold. 
 
 

 
Sygdom 
Ved ikke-bestået klinikophold som følge af lægedokumenteret sygdom, vil man blive tilbudt det 
manglende obligatoriske klinikophold i næste rotation. 
Alternativt kan den studerende selv arrangere klinikophold i henhold til regler for dette samt regler for 
hvert klinikophold. 
Studienævnet kan dispensere for reglerne ved selvarrangeret klinikophold. 

 
Godkendt af studienævn for Klinisk Biomekanik den 4. oktober 2018 
Revideret 4. juni 2019 
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