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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  
  

  
Institutionstype og tilhørsforhold  
FysioDanmark Tønder har overenskomst med sygesikringen.  
Vi er 7 fysioterapeuter, en fysmedhjælper og 1 sekretær.  
De fysiske forhold består af 530 m2 klinik med 6 lukkede behandlingsrum, 
en gymnastiksal samt et medical fitnesscenter.   
Fysioterapiens arbejdsområder  
Henviste patienter fra praktiserende læger. Alle typer af patienter til 
behandling, træning, genoptræning og vedligeholdelsestræning. 
Holdtræning, bassintræning, hjemme-behandling i hjem og på 
institutioner.  
 1b: vi vægter høj faglig kvalitet, være et rart sted at komme, høj 
patienttilfredshed, alle skal være glade for at gå på arbejde. 
 
 
Specialfunktioner: 2 certificerede McKenzie-terapeuter, udvidet 
lænderygudredning. IMS akupunktur, Supersole, løbestilsannalyse mm. 
GLA:D terapeuter, sundhedsprofiler 

  
Tværfagligt samarbejde  
Der samarbejdes med praktiserende læge, plejepersonale, forældre til 
børn. I mindre omfang kommunale terapeuter.  
  
Typer af patientforløb  
Akutte patienter, kroniske patienter, individuel og holdtræning.  
  
Kompetenceområder  
Akutte ryg- og nakkepatienter, fodrelaterede problemer. Se i øvrigt 
hjemmeside.  
  
Forskningsaktiviteter, dokumentation og kvalitetssikring  
Elektronisk journalføring og epikrise.  
STaRT skema til rygpatienter.  
Anvender Digifys til journal og programlægning 
Test af vederlagsfrie patienter  
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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    
  

   
 Mette Gläser uddannet klinisk vejleder.  
Arbejdet på klinik i 19år.  
Efteruddannelse i manuelterapi ,  McKenzie, akupunktur, Supersole, 
udvidet lænderyg , fysiopilates instruktør samt ridefysioterapeut.  
  
Har været vejleder i 10 år.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
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  
  

   
Tværfagligt samarbejde  
Der samarbejdes med praktiserende læge, fitnessinstruktører, 
plejepersonale, forældre til børn. I mindre omfang kommunale terapeuter.  
  
Typer af patientforløb  
Akutte patienter, kroniske patienter, individuel og holdtræning.  
  
Kompetenceområder  
Akutte ryg- og nakkepatienter. Se i øvrigt hjemmeside.  
  
Forskningsaktiviteter, dokumentation og kvalitetssikring  
Elektronisk journalføring og epikrise.  
Test af vederlagsfrie patienter  
  

  
   

    

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  

  
Fysiske rammer  
1 pc til 2 studerende.  
Der er skrivestue, hvor studerende kan fordybe sig.  
  
Eksempler på indhold i den kliniske undervisning  
• Anamneseoptagelse, undersøgelse, fastlæggelse af 
funktionsdiagnose, elektronisk journalisering, fastlæggelse af 
behandlingsmål, udførelse af behandling under vejledning.  



  
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  
  

  

• Tilrettelæggelse af træningsprogrammer individuelt og på hold, 
(ryghold og bassin). Tilrettelæggelse af træning i 
sekvenstræningsmaskiner.  
• Deltagelse i workshops med andet personale.  
• Praktiske opgaver på klinikken (booking, telefon)  
• Fællesundervisning i relevante emner.  
• Arbejdsopgaver for de kliniske undervisere udover 
studenterundervisning.  
• Vejlederen har egne patienter og holdundervisning.  
  

  
Mødetider  

mandag 8-14  
tirsdag 8-14  
onsdag 8-14  
torsdag 8-14  
fredag 8-14  
Der kan forekomme små ændringer i mødetider afhængig af 
patienterne.  

Uniform og navneskilte  
Der udleveres uniform. Det forventes, at den studerende selv medbringer 
træningstøj til holdtræning. Der er mulighed for omklædning og bad.  
  
Det er en fordel at have cykel til rådighed fra stationen og til klinikken.  

  
Eventuelle link til det kliniske undervisningssteds 
hjemmeside.  
  

   
www.klinikforfys.dk  

   

  

  

 
 


