
                                                                                                        
 

Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev 
                                    

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED                               
  
Klinisk 
undervisningssted 

 Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden 

Adresse  Lundvej 135 A, 6800 Varde 
Telefon 79948777 
E-mail lunden@varde.dk 
Praktikbærende leder Margrethe Als 
E-mail maal@varde.dk 
Klinisk vejleder Malene Nielsen 
E-mail maln@varde.dk 
Dato 23.06.2017 
 
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 
 

1a) Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden er en 
døgninstitution for personer med senhjerneskade 
over 18, med et betydeligt nedsat fysisk og/ eller 
kognitivt funktionsniveau. Institutionen er drevet af 
Varde Kommune. Bo- og Rehabiliteringscenter 
Lunden består af 10 genoptræningspladser og 23 
varige boliger. Herudover er der en trænings- og 
aktivitetsafdeling med fysio- og ergoterapeuter og 
aktivitetsmedarbejdere. Lunden har et dagtilbud, der 
modtager borgere fra Varde Kommune i dagtimerne. 
De er tilknyttet trænings- og aktivitetsafdelingen. 
Desuden leverer vi efter henvisning vederlagsfri 
fysioterapi og Lunden varetager paragraf 85 
støttetimer for borgere med senhjerneskade i Varde 
Kommune. 
 
Den overordnede ledelse varetages af forstanderen. 
Herudover er der tre afdelingsledere. Der er et tæt 
samarbejde på tværs af huset og der arbejdes i 
tværfaglige teams. 
 
1b) Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden har 
udarbejdet et fælles værdigrundlag, der kan læses 
på hjemmesiden- www.lunden.vardekommune.dk 
 
1c) Beboerne på Lunden er primært yngre 
senhjerneskadede, oftest efter trafikulykke, blodprop 
i hjernen eller hjerneblødning. Beboerne har et 
betydeligt nedsat fysisk og/ eller kognitivt 
funktionsniveau. Desuden er der to beboere med 

http://www.lunden.vardekommune.dk/


cerebral parese. 
 
1d) Vi er organiseret således at 3 fysioterapeuter er 
tilknyttet Rehabiliteringsafdelingen. I Bo-enhederne 
er der ansat 4 fysioterapeuter. 2 fysioterapeuter 
varetager de vederlagsfri behandlinger. Derudover er 
der ansat en SSH.   

 
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   
 

1e) Den kliniske underviser har en klinisk underviser 
uddannelse. 
Den kliniske underviser har været ansat på Lunden 
siden dec. 1996. Hun er uddannet på Esbjergskolen i 
1996 og har mange fagrelevante kurser. Bla. ABC-
koncepterne, neurodynamik, 
neuropædagogik/neuropsykologi.  
 
1h) Ansvaret ligger hos den kliniske underviser, men 
denne kan uddelegere opgaverne til andre relevante 
fagpersoner. Det overordnede ansvar for, at det 
fysioterapifaglige niveau er i orden, ligger hos den 
ledende terapeut. 
 
1i) Den kliniske underviser har mulighed for at 
deltage i diverse møder og temadage sammen med 
skolens andre kliniske 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  
 

2a) De studerende vil møde to patientkategorier; 
patienter i et varigt botilbud, der modtager 
vedligeholdende træning og patienter i et 
rehabiliteringsforløb af ca. 3 mdr.- 1 ½ års varighed 
med behov for specifik rehabilitering. 
 
2b) Fysioterapeuterne på Lunden har ansvaret for 
den fysioterapeutiske træning, iværksættelse af 
træningstiltag som andre faggrupper kan varetage, 
tilretning og afprøvning af hjælpemidler samt 
undervisning af kollegaer mono- som tværfagligt. Der 
arbejdes bla. ud fra ABC-koncepterne, med 
neurodynamik og med en 
neuropsykologisk/neuropædagogisk indfaldsvinkel. 
Desuden holder vi os ajour med ny evidens på 
området og nye behandlingsmetoder. 
 
2c) I terapien er der 8 fysioterapeuter og en SSH. Vi 
arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte 
beboer. Vi samarbejder med beboerens pårørende, 
praktiserende læge, bandagist, neuropsykolog, 
logopæd og hjælpemiddelfirmaer. 
 
2d) Den faglige udvikling sker bla. igennem kurser, 
der efterfølges af, at de terapeuter, der har været 
afsted, underviser deres kollegaer. Vi praktisere stor 
tværfagligt samarbejde både blandt terapeuterne og 
personalet i afdelingerne. Der er desuden mulighed 
for, at arbejde sammen på tværs, så man kan få 
sparring. Terapeuterne underviser på div. interne 
kurser i huset, og udvikler derigennem egne 
færdigheder. Der er jævnligt møder, hvor det er 
muligt at tage faglige emner op samt arbejde i 
workshops. Terapeuterne holder sig ajour gennem 
medier, og vi har fagbladet på arbejdspladsen. 
Fagligheden på Lunden har høj prioritet. 
  
  
  
 
 
 
 
 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

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

3a) De studerende får ved praktikkens start en plan 
for praktikforløbet. Denne kan justeres undervejs. 
Planen indbefatter både undervisning, vejledning og 
tid til journalskrivning. Behandlinger og 
undersøgelser alene eller sammen med en anden 
fysioterapeut. 
 
3b) De studerende får tildelt et rum, mens de er i 
praktik. Her har de mulighed for at skrive journal 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  
 
 

få vejledning af den kliniske vejleder. De har 
desuden mulighed for at være i terapien, i 
motionsrummet og i individuelle behandlingsrum 
samt varmtvands bassin. Der vil dagligt være tid for 
de studerende sammen med den kliniske underviser. 
De studerende vil, alt efter hvor langt de er på 
uddannelsen, komme til at arbejde sammen med 
både egne og andre faggrupper, dels i praksis og 
dels i teams omkring den enkelte beboer.  
 
3c) De studerende kommer til at modtage 
undervisning fra både klinisk underviser og på de 
interne kurser, der findes i huset for studerende, 
elever og nyansatte. Der er mulighed for at 
undervisning både sammen med specifikke beboer 
men også afprøve nye færdigheder på sig selv eller 
medstuderende. De studerende får kendskab til 
vores elektroniske journalsystem Nexus. 
3d) Den kliniske underviser tilrettelægger 
studieforløbet i overensstemmelse med hvad der 
kræves i det enkelte modul og er de studerendes 
vejleder og kontaktperson. Den kliniske underviser 
arbejder 30 timer ugentligt i dagvagt. 
 
3e) Lunden følger de gængse retningslinjer og råd 
fra skolen ift. at evaluere den kliniske undervisning. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds 
hjemmeside.  
 

 www.lunden.vardekommune.dk 

 


	 

