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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 Varde v/Leif Christiansen er en privat praktiserende 
fysioterapi klinik med overenskomst med sygesikringen. Klinikken er 
etableret i 2003.  
 
1b) Klinikkens værdigrundlag og målsætning er at yde fysioterapi på et 
højt fagligt niveau ud fra nyeste viden indenfor fysioterapi. 
 
1c) Patienterne udgør et bredt udsnit af voksne og børn  indenfor 
muskuloskeletal fysioterapi, reumatologien og neurologien, som 
tilbydes behandling , individuel træning, holdtræning, bassintræning. 
Flere patienter modtager hjemmebehandling/træning. 
 
1d) Klinikken består af 1 klinikejer og 3 ansatte fysioterapeuter med 
forskellige kompetencer. Der er desuden tilknyttet 1 
osteopat/fysioterapeut. 
 
1e)  Mødetid er man-tors  08.00-17.00 og fre 08.00-13.00 
 

 
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   
 

  
1e) Den kliniske underviser har en formel vejleder uddannelse. 
 
1f) Den kliniske vejleder er autoriseret fysioterapeut med  
videreuddannelse indefor forskellige fagfora og har 17 års 
erhvervserfaring som fysioterapeut på diverse sygehusafdelinger, 
selvstændig fysioterapeut, genoptræningscenter for personer med 
erhvervet hjerneskade, underviser og instruktør for forskellige 
faggrupper. 
 
1g) Den kliniske erfaring på klinikken er bredt fordelt på erfarne 
fysioterapeuter med ekspertise indenfor muskuloskeletal fysioterapi, 
idrætsfysioterapi, MDT, neurodynamik, palliativ fysioterapi, 
akupunktur, træning, bassinterapi, børnebehandling, 
hjemmebehandling. Fysioterapeuterne har mellem 6 og 30 års 
erfaring. 
 
1h) Den kliniske vejleder er ansvarlig for undervisning, vejledning og 
bedømmelse af de studerende. 
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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) Klinikkens patientgrundlag svarer til hvad man kan forvente at 
møde i primærsektoren: 
Muskuloskeletale problematikker fra ryg,bækken, UE, nakke, skulder, 
OE 
Bidfunktions problematikker 
Neurologiske patienter (apoplexi, Parkinson, DS) 
Reumatologiske patienter (RA, Psoriasis gigt, andre 
bindvævssygdomme) 
Ud over det sædvanlige patientgrundlag har klinikken patienter 
indenfor 2 specialområder: 

1) Palliativ fysioterapi 
2) Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) 
3) GLAD træning 

 
2b) Alle fysioterapeuter arbejder både manuelt og træningsmæssigt 
(individuelt/hold) med patienterne på klinikken og i hjemmet/institution. 
Der arbejdes også med sundhedsfremmende tiltag. 
 
2c) Klinikken har et tæt samarbejde med de praktiserende læger, 
speciallæger, sygehuse og kommunens terapeuter 
 
2d) Klinikken har fastlagt personalemøde/intern undervisning 1 gang 
om ugen. 
Ud over den interne undervisning deltager klinikken fysioterapeuter 
løbende 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) Vi forsøger at tilrettelægge den kliniske undervisning ud fra de 
studerendes faglige niveau og ønsker og ud fra uddannelsens 
beskrevne mål. 
 
3b) Alle på klinikken deltager i integreringen af de studerende i 
klinikkens dagligdag, og sørger for at de studerende kommer med 
rundt og ser de forskellige aspekter af arbejdet på en klinik. 
 
3c) De studerende har adgang til computer, træningssal, 
træningsudstyr og lukkede behandlingsrum, hvor der kan øves og 
testes. 
 
3d) Den kliniske vejleder afsætter den nødvendige tid til de 
studerende, så de får den optimale understøttelse til at tilegne sig 
viden og færdigheder i forhold til studieordningens beskrevne 
kompetencemål. 
 
3e) Evalueringen foretages løbende. En mere detaljeret evaluering 
foretages ved praktikstart, halvvejs i forløbet og ved afslutning af 
praktikforløbet. 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside. 

 www.fysiocentervarde.dk 
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