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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 
 

1a) Fysiocenter Vejle er en privat fysioterapiklinik under 
ydernummer. Her er der 17 fysioterapeuter, 4 sekretærer, 1 
massør og 1 klinisk diætist. Her er også et fitnesscenter med 
tilhørende instruktører. 
1b) Vi ønsker at sætte standarden for behandling, sundhed og 
"trivsel". 
1c) Alle patientkategorier(med få undtag) og stadier i 
sygdomsforløb. Der er individuel behandling/træning, holdtræning 
både på land og i bassin og hjemmebehandlinger. Vi har en 
fysioterapeut tilknyttet arresten og det palliative team. 
1d) Patienterne bliver hovedsagelig henvist fra egen læge. 
Fysioterapeuterne er delt ind i teams ud fra kompetencer. 
Eksempelvis nakke og OE-team. Patienterne fordeles så vidt det 
lader sig gøre ud fra symtomområde/diagnose. 

 
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 

  
1e) Modul i klinisk vejledning fra VIAUC. 10 ects. 1/6 
diplomuddannelse.  
1f) Del 1 eksamen (eksamen MT) i muskuloskeletal 
fysioterapi. Kursus i pædagogik for sundhedspersonale. 
Kursus via team Danmark i fysioterapeutisk screening. 
1g) Kompetencer indenfor muskuloskeletal fysioterapi (2 
dip.MT. 3 examen MT). Idræt. Akupunktur. Diætist. 
1h) Klinisk vejleder udfører arbejdet med de studerende. 
Leder af kliniksted har ansvaret. 
1i) Der afholdes møder mellem vejleder og leder to ganger i 
året. Både praktikstad og vejleder evalueres og der uformes 
en handleplan for kommende år. Handleplanen evalueres 
ved næste møde. 



 
1i) Strategiplan for pædagogisk 
kvalificering af de kliniske 
vejledere/undervisere   
 
 

  
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
  
 

2a) Muskuloskeletale problematikker i hele kroppen,  
Neurologiske patienter, Reumatologiske patienter  
Ud over det har klinikken specialområder, eksempelvis 
screening af lokale team danmark talenter og GLAD-
hold(knæ og hofteartrose). 
2b) Undersøgelse og behandling/vejledning/træning af 
patienter individuelt og på hold. 
2c)Der er både unge og erfarne fysioterapeuter med 
varieret erfaring, med et godt faglig og socialt fællesskab . 
Vi samarbejder godt med de lokale praktiserende læger, 
sygehus, kommune osv..  
2d) Der er interne møder og kurser i de forskellige teams. 
Der er gode muligheder for intern supervision. 
Fysioterapeuterne deltager 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  
 

 3a) Der er møder flere ganger i ugen og daglig vejledning 
og hjælp til læring og refleksion. Der er gradvis progression i 
udfordringerne og der evalueres kontinuerlig på processen. 
3b) Alle fysioterapeuter deltager i de studerendes 
læreproces. De studerende må gerne følge alle ansatte og 
observere. Der er en løbende kommunikation om deltagelse 
og udfordringer vedrørende patientkonsultationerne. 
3c) Der er ugentlig undervisning/work shop hvor de 
studerende øver sig på manuelle undersøgelses og 
behandlingsteknikker. Her er der også fokus på struktur og 
metoder for klinisk ræsonnering. Der er tilgængelige 
computere om trådløst internet. 
3d) Klinisk vejleder er tilgængelig for kontakt hele dagen. 
3e)De studerende udfylder evalueringsskema der bruges 
som udgangspunkt for slutevaluering af praktikken. 
Resultaterne bruges til at udvikle kommende praktikforløb. 



 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

www.fysiodanmarkvejle.dk 

 


