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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 
 

Kong Chr. X´s Gigthospital  
I daglig tale kaldet Gigthospitalet (KCG – Gigten) ejes af patientforeningen: 
Gigtforeningen.  
Region Syddanmark har indgået en aftale med Gigtforeningen om at benytte 
Gigthospitalet som en af Regionens specialeafdelinger i reumatologi. Denne 
aftale omfatter ca. 2/3 af husets 35 sengepladser. Resten af sengepladserne 
udbydes under det frie sygehusvalg, hvilket betyder at læger fra hele landet kan 
henvise patienter til behandling. Udover indlagte patienter er der et stort 
ambulatorium, som varetages af læger, ambulatoriesygeplejersker og i mindre 
grad også involverer fysioterapeuter. 
 
Huset ledes i det daglige af hospitalschefen samt en klinisk afdelingsledelse; 
bestående af en sundhedsfaglig leder og en administrerende overlæge. Der er 
ansat ca. 130 medarbejdere. 
Gigthospitalet er uddannelsessted for læger, sygeplejersker, social-og 
sundhedsassistenter, fysio-og ergoterapeuter samt køkkenpersonale. 
Der lægges stor vægt på tværfagligt samarbejde. Læger, plejepersonale, 
terapeuter og evt. socialrådgiver/diætist mødes til ugentlige tværfaglige 
konferencer. 
 
De primære patientgrupper er: artrit, artrose, ryglidelser, kroniske 
smertepatienter og patienter til udredning og diagnostik. Huset råder over en 
MR-scanner, DXA-scanner og UL-scanner som bruges til diagnostik.  
 
Sengepladserne er fordelt på 2 afsnit der hver har tilknyttet et rheumateam: 
overlæge, reservelæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut samt i 
perioder med 1-2 fysioterapeutstuderende.                                                                                                 
Ergo- og fysioterapeuter har fælles kontor og er ind under samme ledelse. 
Fysioterapien har ansat 9 fysioterapeuter, 3 social- og sundhedsassistenter og 
1 sekretær. Ergoterapien har ansat 6 ergoterapeuter.  
 
Fysioterapien er underlagt Gigthospitalets vision om at være  
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Dette gøres bl.a. ud fra værdierne om: 

− Faglighed 
− Ordentlighed 
− Synergi  
− Kreativitet 

 
Gigthospitalet har udover indlagte patienter også træning af Morbus Bechterew-
patienter på hold (vederlagsfri fysioterapi) og et Træningscenter (TRC), hvor 
fysioterapeuterne fra KCG tilbyder træningsvejledning i træningsmaskiner og i 
bassin - til hold med typisk 9-12 personer på. Træningscenteret opsøges af et 
bredt publikum af udefra kommende personer. 

 
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 på Gigthospitalet har bred erfaringsgrundlag indenfor det 
reumatologiske speciale. Efter mange års arbejde på Gråsten Gigthospital 
besidder den kliniske vejleder dybdegående kendskab til…  

• de hyppigst forekommende inflammatoriske og noninflammatoriske 
gigtlidelser (der findes over 100 forskellige gigtlidelser!) 

• specialiseret rehabilitering af gigtpatienter under indlæggelse 
• organisationen på Gigthospitalet. 

 
Den kliniske underviser har gennemført den kliniske vejlederuddannelse.  
 

 
 
  
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
  
 

Som fysioterapeutstuderende har man patienter indlagt til specialiseret 
rehabilitering i den stationære enhed og hold i Træningscentret. 
I forhold til indlagte patienter, tilknyttes man som fysioterapeutstuderende til et 
team, som følger patienten under hele indlæggelsen. Alle indlagte patienter 
undersøges af respektive faggrupper.  Efterfølgende holdes tværfaglig 
konference og der fastsættes tværfagligt mål. I forlængelse af dette, fastsættes i 
fysioterapien et monofagligt mål i samarbejde med patienten og den 
fysioterapeutiske indsats planlægges. Man deltager til tværfaglige konferencer 
på lige fod med det øvrige personale, dvs. der bliver forventet at man deltager 
aktivt. 
Man har patientbehandling individuelt og på hold,  på land og i vand, eks. 
bassinhold med forskelligt træningsindhold. 
En indlæggelse kan variere fra ca. 1 uge til ca. 2 uger.  
 
Under hele patientforløbet er det muligt, at trække på de øvrige 



samarbejdspartnere i teamet. Derudover inddrages patienten "som partner" ved 
tilrettelæggelse af forløbet, ved evaluering undervejs og ved afsluttende 
evaluering til sidst. I fysioterapien arbejder vi med at overdrage så meget 
ansvar som muligt til patienterne selv(empowerment).  
I forhold til Træningscentret skal man forvente at have eftermiddagshold 
(udelukkende bassinhold)eller aftenhold. Har man aftenarbejde møder man om 
eftermiddagen, har først sine egne indlagte patienter og derefter hold i TRC. I 
TRC vejleder/instruerer man holddeltagerne i træning i bl.a. motionsmaskiner 
og i træning i bassin. Disse aftener strækker sig senest til klokken 21.00. 
Hvilken "aften" det drejer sig om går på skift. Som oftest er det som studerende 
muligt, at overvære et holdforløb en enkelt gang før man selv skal fungere som 
instruktør. 
Forskningen og videreudvikling prioriteres højt på Gigthospitalet. Således er der 
konstant medicinske forskningsprojekter i gang. Også i fysioterapien vægtes 
videreudvikling højt. Der afholdes ugentlige faglige møder og der er ansat en 
udviklingsfysioterapeut, som sammen med faglig udviklingsgruppe varetager 
udviklingsarbejde i afdelingen. 
  
Gigthospitalet er ved at forberede en flytteproces til Sønderborg Sygehus , - 
forventeligt medio 2018. I den sammenhæng bliver der arbejdet på at udvikle et 
nyt pt.forløb, hvor pt undersøges i teams og deltager sammen med 
fagpersonalet i den tværfaglige konference. 
  

  
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  
 
 

 Ved korte praktikforløb følger man hyppigst forskellige fysioterapeuter og deres 
patientbehandlinger med evt. mulighed for, selv at overtage enkelte funktioner. 
Drejer det sig om et længerevarende praktikforløb, så har man som studerende 
sine egne patientforløb, som man starter op, følger op på undervejs og afslutter.  

De studerendes praktik er tilpasset den kliniske undervisers el. stedfortræders 
arbejdstid. Generelt vil det være sådan, at man møder: 
 
Mandag-torsdag: 8.00-14.30 
Fredag: 8.00-12.00 
OBS: afhængig af hvilket praktikforløb det drejer sig om, så kan der være 1 dag 
om ugen(man-tors), hvor man møder senere ind og tilsvarende har 
patienter/hold til eks. kl. 17.00 eller til om aftenen (senest kl. 21.00).  
 
Praktikforløbene tilrettelægges i et samarbejde mellem den kliniske 
underviser/stedfortræder og fysioterapeutstuderende. Det er et 
fællesanliggende og ansvar at relevante faglige emner tages op og at 
forskellige behandlings- og undersøgelsesmetoder afprøves praktisk. Der kan 
etableres kortere undervisningsforløb af de studerende selv, af den kliniske 
underviser, af en fysioterapeutkollega eller en anden fagperson. Hvad der tages 
op afhænger meget af de studerendes behov og interesser og af ressourcerne i 
afdelingen. 

En kontinuerlig kommunikation med baggrund i Gigthospitalets værdier er med 
til at etablere et godt lærings- og arbejdsmiljø.  

Til fysioterapeutstuderende står der et separat kontor til rådighed i 
fysioterapiafdelingen. Der er adgang til pc. 

Èn gang om måneden er der ”Staffmeeting”, hvor der foregår tværfaglig 
undervisning af hele personalegruppen i forskellige relevante emner. 

Løbende evaluering af praktikforløb med udgangspunkt i praktikaftalen er med 
til at sikre en kontinuerlig kvalitetssikring af den kliniske undervisning. 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
Yderligere oplysning under: www.gigthospitalet.dk  

http://www.gigthospitalet.dk/


 


	 

