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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 
 

Klinik for fysioterapi med overenskomst med sygesikringen. 
Vi er 7 fysioterapeuter og 2 sekretær. 
På klinikken er der 8 lukkede behandlingsrum og stor 
træningssal med tilknyttet omklædning og bad. Desuden 
frokoststue og kontor. Eget kontor til studerende. 
 
Det er klinikkens målsætning at yde den bedste kendte 
behandling med et højt fagligt niveau. 
 
Vi behandler patienter henvist fra lægen, der er et bredt udvalg 
af forskellige patientkategorier til behandling, træning individuelt 
eller på hold, genoptræning og vedligeholdelsestræning. 
Hjemmebehandling/træning. 
 
Vi fordeler patienter ligeligt mellem os, selvfølgelig efter hensyn 
til kompetencer. Åbningstid man-tors 7-17 fre: 7-14. 
. 

 
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 fysioterapeut med 
efteruddannelse bl.a. indenfor MT (exam. MT), akupunktur, 
Mulligan samt klinisk vejleder uddannet. 
 
Den kliniske vejleder er ansvarlig for undervisning, vejledning 
og bedømmelse. 
 
 



 
 
 
  
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
  
 

 Vi har et bredt udvalg af patientkategorier med både akutte og 
kroniske lidelser. Der er mange med gener fra nakke/skulder, 
hofte/knæ/fod eller ryg og en del neurologiske og 
reumatologiske patienter. 
 
Fysioterapeuten skal i samarbejde med patienten afdække de 
problemstillinger patienten kommer med. Derefter sammen lave 
målsætning for behandlingen. 
 
Fysioterapeuterne er alle videreuddannet inden Manuel Terapi, 
men der er også individuelle kompetencer. Bl.a. indenfor børn, 
brystkræft, MDT, udvidet lænderyg undersøgelse, indlægssåler, 
akupunktur, GLAD, gyn.obs  og efterfødsel. 
  
Vi har jævnligt supervision både internt og med externe 
underviser, samt øvrig kursusvirksomhed. 
  

  
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  
 
 

Mødetider er som udgangspunkt Kl. 8.00 til 15.00. ( man. til 
tors.) og fredag kl. 8.00 – 13.00. 
 
Der er daglig fastlagte tider til klinisk undervisning med den 
kliniske underviser. Tiden bruges efter den studerendes behov. 
Det kan være specifikke spørgsmål ift..en enkelt patient eller 
mere generel undervisning.  
 
Alle på klinikken deltager i integrering af de studerende i 
klinikkens dagligdag og det forventes ligeledes at de 
studerende deltager aktivt i personalegruppen (holder fælles 
pauser, deltager i temadage). 
 
Evaluering sker daglig. Desuden vil der ca. halvvejs og ved 
afslutning ske en mere uddybende evaluering.   

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 www.fysiovejen.dk 
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