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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 

 

Beskrivelse 

Bramdrupdam Bofællesskaber er et tilbud efter servicelovens § 85: 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 

hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer. 

Fakta 
Voksne udviklingshæmmede borgere i alderen 18 – 65 
Antal afdelinger i alt på stedet: 5 døgntilbud 
Ca. 80 fastansatte fordelt på følgende fagligheder: 
Pædagoger, omsorgsmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, Social – og 
sundhedsassistenter,  
Teknisk og administrativt personale. 
Bramdrupdam bofællesskaber er en del af Organisationen Bramdrupdam. 
 

 
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 i 2015 på VIA University College i Aarhus og 
har siden marts 2016 været ansat i Bramdrupdam Bofællesskaber. Hun har 
tidligere erfaring fra arbejdet på klinik, hvor hun desuden har været tilknyttet et 
lokalcenter samt varetaget hjemmebehandlinger.  
Den kliniske vejleder er derudover uddannet indenfor Den Motiverende 
Samtale, som hun har arbejdet med i privatsektoren.  
I forbindelse med ansættelsen i Bramdrupdam Bofællesskaber har hun deltaget 
i forskellige relevante seminarer, fx: Funktionel siddestilling i kørestol, 
positionering i den liggende stilling samt positionering af hovedet i siddende 
stilling, med særligt fokus på personer med moderate til svære deformiteter. 
 
Desuden er der i fysioterapeutteamet bl.a. opnået færdigheder indenfor 
Sanseintegration, hvor der både tilbydes intern og ekstern undervisning i 
teorien bag Sensory Integration Intervention.  
Sanseintegration benyttes som et dagligt redskab i både det fysioterapeutiske 
og pædagogiske arbejde. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
  
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
  

 

  
Det fysioterapeutiske arbejde er som udgangspunkt bygget op omkring et 
ugentligt træningsprogram, hvor bofællesskabets mest fysisk komplekse 
beboere tilbydes fysioterapeutisk behandling 1-2 gange ugentligt. 
 
Beboernes fysiske funktionsniveau spænder bredt fra ingen betydelige 
funktionsnedsættelser til svære deformiteter samt svært nedsat aktiv og passiv 
bevægelighed.  
Kompleksiteten hos beboerne er stor. Derfor tager den fysioterapeutiske 
indsats udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang, som er baseret på fx 
mekaniske analyser af gang, bevægelighed og siddestilling/liggestilling, samt 
på en baggrund af tværfaglige undersøgelser af evt. sanse deprivation med 
udgangspunkt i Sensory Integration Intervention. 
 
Den fysioterapeutiske indsats er som udgangspunkt fokuseret omkring 
vedligehold af funktionsniveau samt imødekommelse af sansesult. 
 
Håndtering og vurdering af behov for fysiske hjælpemidler er en stor del af den 
fysioterapeutiske indsats. Derfor arbejder fysioterapeuten med et bredt netværk 
af eksterne samarbejdspartnere, bl.a. med kommunernes sagsbehandlende 
terapeuter, kørestolsteknikere, hjælpemiddelskonsulenter, bandagister m.m.  
 
De mange forskellige fagligheder og kompleksiteter på bostedet gør, at der 
dagligt er et naturligt tværfagligt samarbejde med bl.a. pædagoger, SSA’er, 
omsorgsmedhjælpere og ergoterapeuter. 
 
Det fysioterapeutiske arbejde består desuden af udarbejdelse af årlige fysiske 
statusser, håndterings- og forflytningsbeskrivelser, vejledning i forflytninger, 
introduktion til nye hjælpemidler, sparringspartner for forflytningsvejledere, 
udarbejdelse af konklusioner på diverse undersøgelser, vedligehold af 
hjælpemidler samt forflytnings- og sanseintegrationsundervisning. 
 
Ved akut opståede fysiske og sansemæssige problematikker foretages 
fysioterapeutiske undersøgelser, hvorefter anbefalinger igangsættes enten som 
en del af den terapeutiske intervention eller som en pædagogisk opgave. 
 
En del af terapeutgruppen er desuden tilknyttet et andet bosted i kommunen, 
hvor de varetager forflytnings- og hjælpemiddel opgaver på ugentlig basis.  

  
 

  
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 er medansvarlig i forhold til at opfylde målene for 
praktikperioden.  
De studerende deler terapeutrum med ergo- og fysioterapeuterne.  
Afhængig af praktikperiode vil der være mulighed for at deltage i forflytnings- 
og sanseintegrationsundervisning, samt møder ift. disse emner.  
De studerende møder, som hovedregel kl. 8.30-14.30, men det kan variere 
afhængig af møder eller undervisning. 
De studerende har deres eget tøj på i praktikperioden.  

 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 
www.kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/botilbud-for-
handicappede/bramdrupdam-bofaellesskaber 

http://www.kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/botilbud-for-handicappede/bramdrupdam-bofaellesskaber
http://www.kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/botilbud-for-handicappede/bramdrupdam-bofaellesskaber


 


