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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 
 

Børne- Ungdomspsykiatrisk afdeling i Åbenrå ledes af ledende 
overlæge og sygeplejerske, herunder afdelingssygeplejerske 
(praktikbærende leder) som fysioterapeuten refererer til. 
Afdelingens personale består af sygeplejersker pædagoger 
SSAer fysio- og ergoterapeut. behandlere; læger psykologer, 
socialrådgivere sygeplejersker og pædagog. 
Fysioterapeuten er en del af normeringen, men har også 
opgaver ud over dette. 
Børne- ungdomspsykiatrien varetager udredning og behandling 
af børn og unge med så alvorlige psykiske problemer at de ikke 
kan undersøges og behandles i primærsektoren. Hovedparten 
af de børn og unge som er i kontakt med afdelingen er indlagte, 
kun en mindre del er dagspatienter. 
 

 
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 vejledning forgår ud fra erfaringsmæssigt grundlag 
fra alle specialer, såvel fra børne- som ungdomsregi i ikke 
eksamenskrævende moduler. Opkvalificering af vejleders 
pædagogiske kompetencer ønskes tilgodeset. 
  

 

  
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
  
 

Fysioterapeutens kerneopgaver er fysioterapeutisk udredning 
og behandling af barnets eller den unges sanse- og 
psykomotoriske adfærd og ressourcer, både individuelt og i 
grupper.  
 
De fysioterapeutiske undersøgelser og observationer bidrager 
til afklaring af diagnostik, samt til afklaring af pædagogiske, 
sansemotoriske og psykomotoriske tiltag i forhold til den 
enkelte. Der udfærdiges en rapport til interne tværfaglige 
samarbejdspartnere, samt til primærsektoren; lærerer og 
pædagoger, PPR, m.fl. og denne formidles på interne og 
eksterne konferencer. 
 
Behandlingstiltag vurderes og prioriteres i forhold til den 
enkelte. Beskrivelsen af fysioterapeutfunktionen er ikke 
begrænset til men omfatter: 
Psykomotorisk fysioterapi i forhold til psykiske lidelser som 
Psykose, depression, angst, spiseforstyrrelse, somatoforme 
smertetilstande, funktionelle lidelser, ocd, Tourette m.m.. Her 
under undersøgelses- og behandlingsmetoder som BARS, 
ROK, Kropsbillede, og spørgeskema vedr. oplevelser af 
kroppen og forhold til kroppen.  
 
Sansemotorisk udviklings vurdering samt evt. gennemførelse af 
træningsforløb. Det være sig Movement ABC2, Sensorisk profil, 
Theraplay inspirerede lege for observation af kontakt og 
relation samt observationer på legeplads og i grupperum 
bidrager her til. Desuden haves samarbejde om idrætstimer 
med lærerne i afdelingens interne skole.  
 
Fysioterapeuten etablerer individuelle- samt gruppetiltag i dags- 
og døgnafsnit i forhold til fysisk aktivitet og sansemotorisk 
træning, for observation og træning af kognitive og perceptuelle 
styrker og svagheder, relation børn imellem og til personale; 
ergoterapeut, sygeplejesker og pædagoger, SSA i afd. 

  
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  
 

Den studerende har mulighed for at deltage i de 
fysioterapeutiske opgaver som er relevante og mulige i forhold 
til den studerendes erfarings og læringsniveau jævnfør 
studieplan for modulet. Forløbet kan tilrettelægges efter den 
studerendes ønsker/behov afhængigt af interesser og styrker. 
Praktikforløbet tilrettelægges af afdelingens fysioterapeut.  
Der vil være mulighed for udveksling med andre studerende fra 
andre faggrupper. 
 
Praktikken vil som udgangspunkt forgå inden for normal 
arbejdstid, 8.00 til 15.30, der kan forekomme en ugentlig 
længer dag, når der vurderes grundlag for dette. 
 
Klinisk vejleder deltager i møder for klinisk vejledning. 



 
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  

 


