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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 
 

Klinikken har overenskomst med sygesikringen og har været 
ejet af Jytte N. Germansen siden 1998. 
Vi har 7 lukkede behandlingsrum, 1 stor og 1 lille træningssal. 
 
Målsætningen er at tilbyde fysioterapi på et højt fagligt niveau 
ud fra nyeste viden indenfor fysioterapi. 
 
Patientkategorier udgør et bredt udsnit af alle former for 
bevægeapparatets problematikker, som tilbydes behandling, 
individuel træning og holdtræning samt 
hjemmebehandling/træning. 
Patientgruppen omfatter alle aldersgrupper. 
 
Vi er 6 fysioterapeuter med forskellige kompetencer og 2 deltids 
sekretærer. 
Vi fordeler patienterne mellem os efter hensyn til kompetencer. 

 
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 vejleder er uddannet Professionsbachelor i 
Fysioterapi og har endnu ingen formel klinisk vejleder 
uddannelse. 
 
Den kliniske vejleder varetager i dialog med klinikejeren 
planlægning omkring de studerende og er ansvarlig for 
undervisning, vejledning og bedømmelse. 
 
Den kliniske erfaring på klinikken er bred og omfatter bl.a.: 
certificeret Mckenzie terapeut, Udvidet Lænderyg udredning, 
Gynobs, GLAID, akupunktur, Mulligan, MT, Idrætsfysioterapi og 
Neurologisk fysioterapi. 
 
 
Den kliniske vejleder tilstræber at gennemføre diplom modulet 
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser i 
2017 samt deltagelse i div. kurser og temadage udbudt til 
vejledere gennem UC Syd. 
 



 

  
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
  
 

Klinikkens patientgrundlag er bredt - med både akutte og 
kroniske lidelser. 
Muskuloskeletale problematikker fra ryg, skuldre, nakke, OE, 
bækken, hofte, knæ og fødder. 
Neurologiske patienter (parkinson, DS, apoplexi) 
Reumatologiske patienter. 
Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) 
GLAID, Gynobs. 
 
Alle fysioterapeuter arbejder både manuelt og træningsmæssigt 
(individuelt og hold) med patienterne. 
 
Vi har tæt samarbejde med de praktiserende læger (bla. klinik i 
Holsted Lægehus og dialogmøder med lægehuset i Brørup), 
speciallæger, sygehuse, kommunens terapeuter og 
kiropraktorer. 
 
Klinikken har 1 ugentligt personalemøde samt supervision efter 
behov. 
Klinikkens fysioterapeuter deltager løbende på relevante kurser 
  
  
  
 
 
 
 
 

  
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  
 
 

  
Vi vil forsøge at tilrettelægge den kliniske undervisning ud fra 
de studerendes faglige niveau og ønsker samt ud fra 
uddannelsens beskrevne mål. 
 
Alle på klinikken deltager i integrering af de studerende i 
klinikkens dagligdag og sørger for at de studerende får oplevet 
de forskellige aspekter af arbejdet i klinikken. 
Det forventes ligeledes at de studerende deltager aktivt i 
personalegruppen.  
 
De studerende har adgang til computer, lukkede 
behandlingsrum, træningssal og træningsudstyr, hvor der kan 
øves. 
 
Den kliniske vejleder afsætter den fornødne tid til de 
studerende, så de får den optimale hjælp til at opnå viden og 
færdigheder i forhold til studieordningens beskrevne mål. 
Dette sker ved refleksion og evaluering sammen med den 
kliniske vejleder – enten personligt eller i grupper. Der vil være 
forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Den kliniske 
vejleder vægter sparring og supervision med øvrige kliniske 
vejledere højt. Tillige kan nogle af klinikkens øvrige terapeuter 
med særlige kompetencer og erfaringer inddrages i dele af 
undervisningen. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
www.broerupfysioterapi.dk 



 


	 

