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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 
 

 
Landsygehuset er centralsygehuset på Færøerne. Visionen for 
sygehuset er at tilbyde god og kvalitetsikret behandling til borgerne på 
Færøerne og hvor behandling på Færøerne ikke er mulig,  i 
samarbejde med sygehuse i udlandet at sikre patienterne nødvendig 
behandling. Landsygehuset har 8.000 årlige indlæggelser og 60.000 
ambulante kontakter. Der er omkring 850 ansatte. 
 
Den fysioterapeutiske målsætning er i samarbejde med patienten at 
bedre den fysiske, psykiske og sosiale situation og  medvirke til at 
gøre deres dagligdag så selvstændige som muligt. 
 
Fysioterapien har med alle typer patient-kategorier at gøre.  Fra 
nyfødte til ældre og mange  former for sygdomme og operationer. 
Patienterne er både akutte og kroniske. 
 
Fysioterapien er del af medisinsk center, og ledende fysioterapeut 
leder og fordeler arbejdet til medisinsk -, kirurgisk -  og psykiatrisk 
afdeling 
 
Medisin  
Intensiv og hjerteafdeling. 
Lunge, nyre, cancer og gigtsygdomme. 
Mave/tarm, stofskifte, neurologi og blodsygdomme. 
Medisinske børnesygdomme. 
Kirurgi  
Ortopedi, Gynokologi og obstetrik, Parenkymi, Øre/næse/hals, Øje og 
Tandbehandlinger 
Psykiatri 
På psykiatrisk center er der to senge afdelinger til intensiv og almen 
psykiatri. Stort ambulatorium med voksen ambulant psykiatri, Børne og 
ungdomspsykiari, Distriktspsykiatri, Demens udredning og  geronto 
psykiatriske senge. 
 

 
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 

 
Sygehuset har tre kliniske vejledere, hvor alle har klinisk vejleder 
uddannelse svarende til 1/6 diplomuddannelse. 
 
Foruden lang klinisk erfaring har klinisk vejleder på somastisk avdeling 
uddannelse inden neurologi og LFT. 
 
Foruden lang klinisk erfaring er de to vejledere på psykiatrik avdeling 
uddannede Basic Body Awarenes terapeuter 60 ects point og har 
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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   
 

grundkursus  i kognitiv terapi. Begge er i øjeblikket igang med 
læreruddannelse i BBAT tilknyttet Høgskolen i Bergen. 
 
Af anden fysioterapifaglig ekspertise har vi i fysioterapi staben kurser i 
neurologi både til voksne og børn, reumatologi, lunge, gynokologi, 
lymfe, ortopedi og forflytning 
 
Ansvaret for den daglige kliniske undervisning, vejledning og 
bedømmelse  
ligger ved de kliniske undervisere. Det overordnede ansvar herfor 
ligger ved  
ledende fysioterapeut. 
 

 
 
 
 
  
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  
 

 
Eksempler på patientkategorier: 
Ortopædkirurgiske patienter (fx hofte- og knæalloplastikker, 
skulderopererede, alle typer frakturer, knæopererede og 
amputationer). 
Neurologiske patienter (f.eks. Apopleksi, multipel sclerose, parkinsson) 
Reumatologiske patienter (f.eks. ryglidelser, gigt) 
Medicinske patienter (f.eks. lungelidelser, hjertepatienter) 
Parenkymkirurgiske patienter (mave/tarm-opererede patienter) 
Onkologiske patienter (diverse former for cancer og paleative 
patienter) 
Pædiatriske patienter (Børn med forskellige medfødte eller tilkomne 
skader og/eller sygdomme) 
Psykiatriske patienter (alle former for psykiatriske lidelser, hos indlagte 
og ambulante) 
 
Behandlingen kan bestå af 
Undersøgelse og behandling 
Genoptræning og mobilisering 
Instruktion og vejledning 
Lungefysioterapi 
Holdtræning 
Lymfedrænage 
Tilpasning av personlige hjælpemidler 
Hjemmebesøg 
Fysisk aktivitet 
Kropsbevidsthedstræning 
 
Fysioterapiens arbejdsområder 
Fysioterapien servicerer alle afdelinger i huset. Desuden har vi 
ambulant virksomhed, der tager sig af behandling, specialiseret 
genoptræning samt patienter der kommer til kontrol efter indlæggelse 
eller operation. 
 
Fysioterapi afdelingen er organiseret i medisinsk center med en 
ledende fysioterapeut, 13 fysioterapeuter og en sygehjælper svarende 
til sammenlagt 12.2 fuldtidsstillinger. 
 
Vi har tværfagligt samarbejde med fx plejepersonalet, læger, 
ergoterapeuter, psykologer, bandagister og portører internt i huset, og 
samarbejde med socialforvaltningen og alt slags sundhedspersonale 
udenfor huset. 
 
Der er ugentlig intern undervisning i fysioterapiafdelingen. 
 
 
 
 



  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

 
Præsentation af den studerendes 
studievilkår og -muligheder i relation til 
semesterets foreskrevne kompetencer 
(j.fr. studieplan for semesteret): 
 
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  
 
 

 
I semester 4, 5 og 6 har de studerende selv patienter. Antallet af 
patienter vil gradvis øges i periodens forløb og typisk ligge på 2-5 
patienter om dagen. Den kliniske underviser hjælper og vejleder efter 
behov. Derudover har de studerende sammen med en færdiguddannet 
fysioterapeut f.eks.knæhold, hoftehold, diverse aktivitetshold på 
psykiatrisk afdeling, bækkenbundshold. Ud over selv at undersøge og 
behandle patienter har den studerende mulighed for at samarbejde 
med en uddannet fysioterapeut om mere komplicerede patienter.Det er 
også muligt at se specielle fysioterapeutiske opgaver som f.eks. 
Lymfødembehandling. Endelig er det muligt at overvære en operation 
samt observere anden relevant undersøgelse og behandling, som 
foregår på sygehuset. 
 
Timetal: Ca. 30 timer om ugen på praktikstedet fordelt på 5 dage. 
Derudover kan der påregnes ca. 10 timers 
forberedelse/hjemmearbejde om ugen. 
 
Mødetid er kl. 8.00 hver dag.  
 
Dagen kan typisk se sådan ud: 
8.00 - 8.45 Morgenmøde med klinisk underviser.  
De studerende fremlægger deres program for dagen og der aftales 
hvornår klinisk underviser går med den enkelte studerende til 
undersøgelse og behandling. 
8.45 - 12.00 Undersøgelse og behandling af indlagte og ambulante 
patienter eller hold-træning. (Incl. formiddagspause) 
12.00 - 12.30 Frokost 
12.30 - 14.00 Behandling og undersøgelse af indlagte og ambulante 
patienter eller hold-træning. 
14.00 - 15.00 Opsamling på dagen der er gået. 
 
På somatisk afsnit udleveres der uniform som består af hvid kittel blå t-
shirt og blå bukser. På psykiatrisk afsnit medbringer de studerende 
selv arbejdestøj f.eks. træningsbukser og t-shirt. De studerende 
medbringer selv rent indendørs fodtøj. Første dag udleveres der et ID-
kort med foto, som fungerer som nøgle til forskellige yderdører og 
dørene til lukket afdeling på psykiatrisk afsnit, der skal bæres synligt 
som navneskilt. 
 
Den kliniske underviser superviserer, giver feedback, vejleder og 
underviser (eller arrangerer undervisning) i forbindelse med 
planlægning og udførelsen af undersøgelse og behandling af patienter. 
Desuden gives vejledning og tilbagemelding i.f.m. den studerendes 
skriftlige arbejde (daglig journalføring, arbejdsjournaler, status osv.). 
 
I Terapiafdelingen er der et kontor til fysioterapeutstuderende med 
PC´er med internetopkobling, briks, skriveborde, whiteboards osv. Der 
er også adgang til afdelingens lille bibliotek 
 
 
Den kliniske underviser er overordnet til rådighed i de studerendes 
mødetid. 
Det aftales individuelt, hvornår der er brug for at klinisk underviser går 
med til undersøgelse, behandling eller træning og giver feedback på fx 
arbejdsjournaler. 
Den kliniske underviser deltager i interne og eksterne møder mhp. at 
sikre faglig og pædagogisk udvikling/planlægning.  
 
Det forventes, at den studerende forsøger at integrere sig på 
arbejdespladsen, og herved får kendskab til det faglige og sociale 
miljø på et sygehus. Det er vigtigt at den studerende tager ansvar for 
sin læring både på det personlige og faglige plan. Desuden er det 
vigtigt at den studerende er bevidst om sit ansvar for patienterne. 
 
Praktik på Landssygehuset i Tórshavn kan søges i semester 4, 5 og 6. 
Hvis der er flere end to ansøgere vil Fysioterapeutuddannelsen fordele 
pladserne. Ingen studerende kan blive påtvunget en praktikplads i 
Tórshavn. 
Der må beregnes ekstra udgifter til rejse til og fra Færøerne. Til 
gengæld venter der store oplevelser, og det er virkelig en god 



mulighed for at se og opleve en helt enestående natur samtidig med, 
at du får din uddannelse i et inspirerende fagligt miljø. 
Landssygehuset stiller mod betaling værelse med TV og adgang til 
fælles køkken og bad til rådighed for studerende. Der er fridt internet i 
bygningens fælles stue og køkken. Sengelinned og håndklæder 
udleveres på stedet. Der er vaskemaskiner i kælderen til kr 10 pr vask. 
Værelserne koster  kr 1.500,00 pr mdr, dagspris kr 55,00. 
Medbring studiekort, så kan du spare en del penge bl.a. til transport.  
Sygesikringsbevis skal medbringes. Hvis det er muligt, medbring 
bærbar computer da det kan være svært at komme til vores. 
OBS: Landssygehuset er et fast praktiksted. Der skal dog søges 
specielt for at få tildelt en praktikplads på Færøerne. 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 
Landssygehusets hjemmeside, hvor dog det meste står skrevet på 
færøsk www.lsh.fo 
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