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1. Organisatoriske og ledelses-
mæssige forhold  

  

  
  
  

Præsentation af fysioterapifaglige, organisa-
toriske og ledelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedets betegnelse, orga-
nisation og struktur 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning for 
fysioterapien 
 
1c) Det kliniske områdes patient/bruger-
kategorier 
 
1d) Organisering af fysioterapien 
 

Ambulant Genoptræning hører under Sundhed, som refererer til 
Billund Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning. 
Sundhed består bl.a. af Ambulant Genoptræning og 
Træningsenheden.  
Ambulant Genoptræning er en selvstændig decentral afdeling, 
som udelukkende varetager opgaver efter Sundhedslovens 
§140.  
I Træningsenheden varetages opgaver efter Servicelovens §86, 
samt patientrettet forebyggelse efter Sundhedslovens §119 
(kræft, diabetes, KOL og hjerterehabilitering).  
Som studerende har man base i Ambulant Genoptræning, men 
der kan blive tale om enkelte opgaver i Træningsenheden. 
 
I Ambulant Genoptræning er ansat 3 fysioterapeuter og 1 
ergoterapeut. De betjener ca. 600 patienter årligt indenfor 
følgende kategorier: 
Ortopædkirurgiske, neurologiske, reumatologiske og 
medicinske. Der er tale om en blanding af opererede og 
konservativt behandlede. 
Genoptræning og behandling gives individuelt eller på hold. 
Træningen foregår primært i egne lokaler på Magion (hvor der 
også tilbydes træning i varmtvandsbassin), men i enkelte 
tilfælde kan der være tale om træning i eget hjem.  
Som supplement til træning på Magion, tilbydes visse patienter 
Virtuel Træning, som i nogle tilfælde supplerer eller erstatter 
træning med fysioterapeut. 
I Sundhed arbejdes der ud fra faglige standarder, som danner 
grundlag for det tilbud den enkelte patient skal modtage i 
forbindelse med genoptræningen. 
 
 
Værdigrundlaget for Sundhed er baseret på DUR (Dialog, 
udvikling og Respekt), og missionen er at arbejde 
sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende, for i 
samarbejde med den enkelte borger at fremme et værdigt og 
selvstændigt liv, hvor borgeren kan klare mest muligt selv. 
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Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1e) Kliniske vejlederes formelle pædagogiske 
kompetence svarende til klinisk vejleder-
uddannelse og anden pædagogisk uddan-
nelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 

 
1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
undervisers faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle fysioterapifaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og 
efter-/videre-uddannelse 

 
1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og bedømmelse 
 
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering 
af de kliniske vejledere/undervisere   
 

  
Den kliniske underviser færdiggør diplomuddannelsen som 
klinisk underviser i oktober 2014.  
Hun er uddannet fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i 
Esbjerg i januar 2001 og har været ansat som trænende 
terapeut i Grindsted siden 2004.  
Den kliniske vejleder er ansat på 30 timer og vil varetage 
planlægning af praktikken samt undervisning, vejledning og 
bedømmelse i samarbejde med relevante kollegaer. 
 
 

 
 
  
2. Fysioterapifaglige forhold 
 

 

 
Præsentation af de fysioterapifaglige, 
tværfaglige og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 
2a) Typiske patientsituationer, 
patientfænomener og patientforløb 
 
2b) Fysioterapifaglige opgaver, 
problemstillinger og metoder 
 
2c) Personalesammensætning og 
samarbejdspartnere 
 
2d) Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter
  
 

  
Alle patienter der henvises til Ambulant Genoptræning er efter 
Sundhedslovens § 140 og derfor med en genoptræningsplan. 
Der er tale om følgende patientforløb: 
  
- Patienter med ortopædkirurgiske diagnoser, f.eks. frakturer, 
alloplastikker, amputationer, postoperative og konservative ryg-
, knæ- og skulderproblematikker.  
- Patienter med neurologiske skader efter blodprop, 
hjerneblødning og hovedtraumer.  
- Patienter med geriatriske problemstillinger, f.eks. almen 
svækkelse som følge af langvarig sygdom.  
- Patienter med livsstilssygdomme som diabetes, KOL og 
hjertelidelser, samt en bred vifte af cancerrelaterede lidelser. 
 
Afdelingens samarbejdspartnere er sygehuse, læger, 
bandagister og andre kommunale samarbejdspartnere 
(Jobcenter, visitation mm.).  
 
De studerende vil komme til at behandle et varieret udsnit af 
ovenfornævnte patienter på egen hånd. Ligeledes vil der være 
mulighed for at deltage på eksisterende træningshold samt 
overvære undersøgelse og behandling ved de øvrige 
terapeuter i afdelingen. 
 
Det daglige antal borgere varierer afhængig af modul, men der 
stilles krav om selvstændighed og ansvar for egen læring og 
udvikling. Den kliniske underviser står til rådighed og vil 
løbende overvære samt evaluere patientseancer, ligesom der 
planlægges afholdelse af klinikker i de lange praktikperioder. 
 
 



 
 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

 
Præsentation af den studerendes studievilkår 
og -muligheder i relation til modulernes 
foreskrevne kompetencer (j.fr. studieplan for 
modulet): 
 
3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk 
undervisning i relation til den studerendes 
individuelle studieplan 

 
3b) Studieforhold og læringsmiljø, der 
pædagogisk understøtter den studerendes 
faglige og personlige læreprocesser  
 
3c) Studiemetoder og 
undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse 
af IKT  
 
3d) Kliniske vejlederes funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 
 
3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske 
undervisning baseret på systematisk 
evaluering  
 
 

Ambulant Genoptræning modtager 2 studerende ad gangen i 
modulerne 1, 2, 4 og 7. De studerende vil få base på et 
fælleskontor med afdelingens øvrige terapeuter og der vil være 
adgang til pc, telefon og Ipad. 
Al dokumentation foregår i Avaleo Sundhed. Det vil være en 
fordel at medbringe egen computer hvis muligt. 
De studerende skal selv sørge for hensigtsmæssig sportslig 
påklædning i praktikken.  
Praktikken planlægges så indholdet matcher det enkelte 
moduls målsætning. Arbejdstiden er ca. 30 timer med mødetid 
på hverdage mellem 8 og 15. 
Det tilstræbes at der dagligt afholdes morgenmøde med 
dagens planlægning, samt regelmæssige vejlednings- og 
evalueringsmøder.  
Den kliniske underviser vil i noget omfang skulle varetage egne 
opgaver, såsom holdtræning, individuelle opgaver og 
mødeaktivitet. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 www.billund.dk 
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