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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 
 

BASH hverdagsrehabilitering/faldforebyggelse og 
Aktivitetsområdet er organiseret under Ældreafdelingen i 
Vejen kommune og under samme leder.  
 
BASH hverdagsrehabilitering er 4 terapeuter og teamleder. 
Rødding Aktivitetshus har 1 leder, som også fungerer som 
klinisk vejleder. 
 
Patientgrundlaget består fortrinsvis af ældre borgere som 
har (begyndende) behov for kommunal indsats i form af 
f.eks. pleje, praktisk bistand, øget aktivitet og 
vedligeholdende træning. 
 
Afdelingen består ud over øverste nævnte af endnu 3 
aktivitetscentre, 4 BASH inde terapeuter, 3 BASH 
senhjerneskade terapeuter samt 4 demenskonsulenter.  

 
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, 

  
 Undervisningstedet har 1 uddannet klinisk vejleder 
 
Klinisk vejleder varetager og har ansvaret for undervisning 
og vejledning, men benytter sig også af kollegaer og andre 
relevante samarbejdspartnere. 
 
Klinisk vejleder er uddannet fysioterapeut 1993 i Odense, 
og har arbejdet på sygehus, kommune og som 
privatpraktiserende.  
Klinisk underviser har taget en del efteruddannelse bl.a. 
Dip. Manuelterapeut, Udvidet lænderygus., akupunktur. 
Arbejder siden 2003 som leder af Rødding Aktivitetshus. 
I tilfælde af den kliniske vejleder er fraværende vil der være 
afløser. 



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   
 
 
 
  
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  
 

  

 Bevar en aktiv og selvstændig hverdag - BASH 
  

I Vejen kommune arbejdes der på plejecentrene og i 
hjemmeplejen med hverdagsrehabilitering som en naturlig 
del af hjælp til selvhjælp. Vi kalder det BASH. 

Både i hjemmeplejen og på plejecentrene er der tilknyttet 
BASH-terapeuter, som sammen med pleje- og øvrige 
personale har fokus på at støtte borgeren til at klare sig 
bedst muligt samt til at leve det liv borgeren gerne vil. 

Hjemmehjælp 
Som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker 
en vurdering af, om borgeren gennem en målrettet 
hverdagsrehabiliterende indsats i eget hjem kan blive helt 
eller delvist selvhjulpen. Har borgeren brug for en ekstra 
indsats for at kunne vedligeholde eller genvinde borgerens 
funktionsniveau, visiteres der til et rehabiliteringsforløb, 
jævnfør servicelovens § 83a. 

Indsatsen foregår i og omkring borgerens eget hjem og 
kobler sig til præcise færdigheder og aktiviteter. 

I det udekørende BASHteam, som er tilknyttet 
hjemmeplejen er der ansat 2 fysioterapeuter, 2 
ergoterapeuter. Træningen foregår primært i eget hjem og i 
tæt samarbejde med plejepersonale 

Dokumentation i Care. 

 

Faldforebyggelse 

Faldforebyggelsen på ældreområdet er forankret i BASH-
teamet, hvor terapeuterne har en funktion i forhold til at 
screene samt koordinere evt. yderligere udredning og 
iværksættelse af indsats.  



 

Rødding Aktivitetshus 

Det er Vejen Kommunes mål, at ældre borgere tilbydes 
aktivitets- og omsorgstilbud, som kan medvirke til, at den 
enkelte kan opretholde så god en livskvalitet som muligt. 

Vejen kommune etablerer aktivitetstilbud, som fremmer 
den enkelte ældres sundhed og livskvalitet, dvs. fysiske, 
psykiske og sociale funktionsevne. Der sikres tilgængelige 
tilbud til såvel ressourcestærke som skrøbelige og svage 
borgere samt borgere med psykisk sårbarhed. Vejen 
Kommunes aktivitetstilbud arbejder på at fremme 
selvhjulpenhed, forebygge tab af funktionsevne samt 
forebygge plejebehov. Vejen Kommunes aktivitetstilbud 
skal i videst mulig omfang være kendt af målgruppen. 
Vejen Kommunes aktivitetstilbud skal i videst mulig 
omfang inddrage frivillige i arbejdet. 

Rødding Aktivitetshus har et lille motionsrum, et 
udendørsmotionsområde og et rum til holdtræning, hvor 
træningen foregår. 

Samarbejdspartnere: BASH, plejepersonale, visitatorer, 
forebyggelsesmedarbejder, fysioterapeut i 
sundhedsafdelingen, demenskoordinatorer 

 

  

 
  
  
 
 
 
 
 

  
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  

 De studerende har kontor sammen med de øvrige BASH- 
terapeuter. Der er skrivebord og mulighed for 
computeropkobling. Desuden et rum med briks og 
mulighed for arbejdsplads. 
Arbejdstiden er ca. 30 timer/ugl.  Derudover må der 
påregnes tid til forberedelse derhjemme. Arbejdstiden er 
primært ml. 8-15, dog skal den studerende være indstillet 
på at være fleksibel efter arbejdsopgaver, hvor der kan 
være behov for andre mødetider. 
 
Undervisningen/vejledningen tilrettelægges efter det 
aktuelle moduls læringsmål. De studerende får mulighed 
for at møde flere forskellige diagnoser, samt indgå i 
holdaktiviteter.  
Vi bestræber os på at den studerende indgår som en 
naturlig del af terapeutgruppen og aktivitetshuset, og 
forventer at den studerende forsøger at blive en del af del 
sociale og faglige miljø på stedet. 



 
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  
 
 

Der vil i løbet af dagen være tid til at den studerende kan 
reflektere og forberede sig, samt have individuel og gruppe 
vejledning med klinisk vejleder. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 Vejen.dk/røddingaktivitetshus 
BASH - kan findes på vejen kommunes hjemmeside. 

 


	Hjemmehjælp

