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Lektionsplan Massøruddannelsen 
Start lørdag d. 4 januar 
NB: ret til ændringer forbeholdes! 

 

HUSK AT MEDBRINGE HÅNDKLÆDER OG LAGEN HVERGANG. 
Vær opmærksom på at der er praktisk undervisning fra første undervisningsgang 

 

• Uddannelsen består af et grundforløb på 100 lektioner og et klinikpraktikforløb på 50 lektioner. 

Fravær må maksimalt være 15 % i hver forløb. 

• Den afsluttende eksamen kan afholdes når klinikpraktikforløbet er gennemført og du har bestået 

fysiologi og anatomi eksamen.  

• Når uddannelsen afsluttes udleveres diplom som kan anvendes i en senere RAB-godkendelse. 

• Alt nødvendigt materiale som du skal bruge er inkluderet i prisen og udleveres løbende.  

 

Periode 1 – Grundforløb, anatomi og fysiologi, lørdage og søndage 9-17   
4. januar  Massage:  

- Briksen, arbejdsstillinger og massage hele ben 

Anatomi og bevægeapparatet: Bevægeapparatet, ben og hofte 

 

5. januar  Massage:  

- Repetition af ben, hele ryg 

Anatomi og bevægeapparatet: Ryg + skulder 

 

18. januar  Massage  

- Repetition af ryg, arme og bryst 

Anatomi og bevægeapparatet: Repetition af ben og ryg, bryst og arme 

 

19. januar Massage:  

- Repetition af arme og bryst. Ansigt 

Anatomi og bevægeapparatet: Repetition af hele bryst og arme. 

Terminsprøve 

 

1. februar Massage:  

- Repetition 

Anatomi og bevægeapparatet: Eksamen 

Fysiologi: Urinvejene + Kredsløbet + Luftveje 

 

2. februar  Massage:  

- Helkropsmassage og nye greb 

Fysiologi: Nervesystem + Patologi + terminsprøve 

 

15. februar  Massage: 

- Helkropsmassage, repetition nye greb, udstræk og klar til klinik 

praksis 

Fysiologi: Eksamen 
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16. februar  Massage:  

- Klinikpraktikeksamen  

Fysiologi: Opstart af egen virksomhed. Information klinikforløb 

 

Periode 2 – Klinikpraktik uge 8 2020 til uge 23 1 2020 _____________ 
 

3 behandlinger, én gang om ugen. + 3 weekender. Læs mere under klinikpraktik 

 

14. marts  Massage opfølgning på klinikpraktikforløb 

Kl. 10-15  - Hvordan går det i praktikken – nye greb  

 

18. april Massage opfølgning på klinikpraktikforløb 

Kl 10-15  - Hvordan går det i praktikken – nye greb 

  - Forberedelse til eksamen  

 

 

Afsluttende eksamen er lørdag d. 6 juni kl. 13:30-17:00 

 

 

Klinikpraktikken 
Når du har bestået klinikpraktik-eksamen, skal du i klinikpraktik på skolen, hvilket er i perioden fra 

uge 8 2019 til uge 23 2020. I klinikpraktikken skal du udføre mindst 14x3 massage behandlinger. 

Dette forløb skal være gennemført før den afsluttende eksamen kan afholdes.  

I løbet af de første 6 uger af grundforløbet planlægges klinikpraktikforløbet. Forløbet består af 3 

timers moduler hvilket oftest også vil være det samme som 3 behandlinger. Du skal vælge et fast 

ugentligt modul, således du kommer samme modul i hele dit praktikforløb. Der vil være følgende 

moduler at vælge i mellem:  

- Mandag, tirsdag og torsdag: kl 9-12, 12-15, 15-18 og 18-21 

- Fredag: kl 9-12  

- Lørdag: kl 9-12, 12-15 

Derudover skal du vælge to-tre lørdage i forløbet, og ligeledes dække et tre timersmodul.  

 

Vi anbefaler at 3-4 personer booker sig ind på de samme moduler og dage således du har 

medstuderende at spare med. Du skal møde på skolen senest 15 min. før den første behandling og 

kan forvente igen at kunne forlade skolen 15 min. efter afslutning af den sidste behandling. Når vi 

gennemgår praktikken, vil du modtage en mere detaljeret information om forløbet.  
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Formål med massøruddannelsen 
At uddanne brancheforenings godkendt massører efter retningslinjer og indhold som fastsættes af 

BFM http://www.bfm1992.dk og Styrelsen for patient sikkerhed efter reglerne om RAB 

godkendelse.  

 

Massørskolen-Fyn tager i undervisningen udgangspunkt i den enkelte elevernes faglige 

kompetencer og tilbyder en seriøs og målrettet massøruddannelse med fokus på relevante faglige 

færdigheder.  

 

Undervisere på Massøruddannelsen kan være: 
• Anders Nielsen massør og mangeårig underviser på uddannelsen 

• Jens Steen Nielsen PhD i humanfysiologi.  

• Karen Nielsen Fysioterapeut, diplomuddannet kliniskunderviser og akupunktør  

• Jacob Eigaard Fysioterapeut og massør 

• Sisse Piil Massør 

• Nana Byriel Kiropraktor studerende og massør 

• Katia Thanild, massør og idrætsstuderende 

 

Kort om massøruddannelsen 

• Uddannelsen kan indgå i en senere RAB godkendelse med optil 150 lektioner. RAB betyder 

registreret alternativ behandler og er en ordning defineret af Styrelsen for Patient Sikkerhed.  

• Undervisningen i praktisk massage indeholder; Fysiurgisk massage, Sportsmassage, 

Arbejdsstillinger, Skadebehandling og Patientpsykologi. Desuden introduceres til 

triggerpunkter, akupressur, udstrækning og udvikling af egen massage teknikker. 

• Massageundervisningen afsluttes med en ekstern censureret eksamen. 

• Fysiologi undervisning om kroppens funktion afsluttes med en teoretisk eksamen. 

• Anatomi undervisning omkring knogler, led og muskler afsluttes med en teoretisk eksamen. 

• Man skal forvente hjemme arbejde med teori, massagen og behandlingsteknikkerne.  

• Klinik delen indeholder blandt andet oplæring i daglig drift, kundepleje, supervision og 

journalføring 

 

• Der kræves ingen forudsætninger for at deltag på uddannelsen.  

• Pris: 10.500 kr. er inkl. alle materialer - der er ingen ekstra gebyr ved eksamen eller andet.  

• I første undervisningsperiode undervises weekend dage  mellem kl.9.00 - 16.00. I anden 

periode kan man frit vælge at modtage undervisning mandag, tirsdag, torsdag, lørdag eller 

søndag. 

• Kursus start fire gange årligt.  

• Undervisningen foregår hos Massørskolen-Fyn på Kochsgade 127, 5000 Odense C.  

 

• Diplom: Efter alle eksamener er bestået udstedes et massørdiplom. Vi opfordrer til at de 

teoretiske fag er bestået inden den praktiske eksamen, hvilket undervisningsforløbet 

understøtter. 
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