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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 
 

Kommunal institution organiseret under Beskæftigelses- og 
integrationsforvaltningen, ved Kolding Kommune 
 
 
Afdelingen for Job og Aktiv har ca. 20 medarbejdere. Herunder en teamleder, to 
psykologer, en diætist, 1 voksenunderviser, 2 socialrådgiver, en kok, en fitness 
instruktør, 4 pedeller, en sekretær, to pædagoger, en misbrugskonsulent og en 
fysioterapeut. Medarbejderne er organiseret i et team med forskellig faglige 
kompetencer, svarende til afdelingens målgruppen. 
 
 
 
Målsætningen med fysioterapien er, at forenkle ”det sundhedsfaglige sprog”. 
Give borgerne bedre indsigt i ”hjælp til selvhjælp”, bedre kropslig forståelse 
samt vigtigheden i at tage eget ansvar.  
Der er fokus på Borgerens Centrum og deres ressourcer, kompetencer og 
mindre på deres barrierer. Det er med den motiverende samtale og pædagogik, 
at borgerne i mødes kommes. Borgeren guides og motiveres til et mere aktivt 
og sundere liv, med henblik på at øge den enkeltes mental trivsel, der kan 
skabe grundlag for en arbejdsmarkeds rettet indsats mod selvforsørgelse. 
Værdigrundlaget er at fokuseret på det hele menneske, fysisk, psykisk, socialt 
og mentalt, og bringe Borgens centrum i spil, så de lykkedes med at nå deres 
mål. 
 
 
 
Vi arbejder efter beskæftigelseslovgivningen, med henblik på at få borgere ud i 
selvforsørgelse. 
Målgruppen er socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere, unge og 30+. Der er 
tale om forskellige problemstillinger, både fysiske, psykiske, mentalt, nogle med 
kroniske smerte problematikker og andre med psykosomatiske udfordringer, 
eller begge dele, men primært er der tale om flere faktuelle problemstillinger 
ved alle borgere. 
 
 
Jobcenter Kolding, er der i beskæftigelsesforvaltningen ansat 4 fysioterapeuter.  
 
Job og aktiv: 1 fysioterapeut med kontanthjælpsmodtagere (klinisk vejleder) 
som referer til en teamleder. 
Jobigen: 3 fysioterapeuter med sygedagpengemodtagere, som referer til en 
anden teamleder.  
 

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
 
 
 

  
Lene Kathrine Skødt Pedersen er uddannet fysioterapeut i januar 2010 fra 
Esbjerg. Afslutter sin1/6 af diplom uddannelse som klinisk vejleder december 
2017.  
 
 
 



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   
 

1/6 Pædagogisk diplomuddannelse (modul i friluftsliv og udemotion). Uddannet 
vanecoach marts 2017. Kurser i kinesiotape, medicinsk akupunktur, harmoninic 
technic, moduller i idrætsmedicinsk lænd og hofte.  
Holdtræning for parkinson, hjerte-, KOLpatienter, Senhjerneskadet, individuel 
træning i forhold til hofte/bækken, knæ, skulder dicsus prolaps etc. ) 
Sportsskader i KIF håndbold ungdomsafdeling, KIF Kolding-København 
håndbold, selvstændig klinik hvor der var mange kronikere, men også den 
øvrige patient gruppe. 
 
Det er den kliniske undervisere, der har det primære ansvar for de studerende i 
praktikkerne. Praktikkerne vil primært komme til at foregå i Job og Aktiv, men 
med besøgsdage ved Jobigens fysioterapeuter for sygemeldte borgere på 
sygedagpenge. 
 
Den kliniske undervisning indeholder en bred vifte af læringsaktiviteter, som 
tilgodeser den enkelte studerendes individuelle behov for tilegnelse af læring. 
Den kliniske underviser arbejder bl.a. med praksisfortælling, omsætter teori til 
praksis for den enkelte studerende og anvender forskellige vejledningsmodeller 
i deres daglige vejledninger og undervisning.  
 
I forhold til pædagogiske kvalificering, bliver der i høj grad arbejdet ud fra 
forvaltningens værdier i det kollegiale samarbejde og med vores borger ud fra 
værdierne: professionalisme, tillid, respekt og værdighed.  
Samt konflikthåndtering og konfliktnedtrappende dialoger og samtaler.  
• Vi skal fokuserer på borgerens opfattelse af Centrum, ikke vores egen. 
• Vi får borgerens værdier og ønsker i spil, og opnår højere kvalitet for 

borgerne. 
• Vi helhedskoordinere indsatsen omkring borgeren. 
• Fagligheden skal tjene borgerens bedste og det fælles bedste. 
• Vi arbejder for at få tilfredse borger. 

 
 
 
  
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
  
 

De studerende har sammen med Ernæring og sundhedsstuderende, diætist, 
fitness elever og socialrådgiver studerende base i Job og aktiv.  
Udover at modtage borgere til træning, skal de foretage undersøgelser af 
borgere samt planlægning af individuel træning. Dette kan blandt foregå i 
samarbejde med psykolog, som har fokus på borgerens psykisk udfordringer i 
den fysiske træning. Eller i tæt kontakt med borgerens mentor eller 
støttekontaktperson. 
 
Der er mulighed for hold – og individuel træningsforløb, med fokus på funktionel 
træning både indendørs og udendørs. Der er tale om korte og længerevarende 
forløb.  
 
Der vil være mulighed for, at de studerende kan lave workshops (efter eget eller 
borgernes ønske), undervise i sundhed (KRAM-faktorer), og lave oplæg til 
borgere omkring kroppens fysiologi. 
 
Der vil være stor mulighed for tværfagligt arbejde på daglig basis. 
Ud over den tværfaglig sparring, der foregår i job og aktiv, er der også 
samarbejde med myndighedsrådgivere, læger, familierådgivning, økonomisk 
rådgivning, Rygcenter, misbrugskonsulenter og Sundhedscenter Kolding. 
 
Der lægges stor vægt på tværfaglig udvikling og dokumentationen foregår 
gennem forvaltningens elektroniske journalsystem (Fasit).  

  
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  

 Der er kontor med pc og mobil tlf. til rådighed for de studerende.  
 
 
Eksempler på indhold i den kliniske undervisning: 
Med målgruppen er det primært vigtigt at møde borgerne i øjenhøjde. Hvordan 
får vi snakket om smerteproblematik, når der er en kulturforskel. Hvordan 
håndterer vi konflikter med borgerne? Hvordan kan vi som fysioterapeuter have 
den støttende funktion og få borgerne til at blive motiveret for arbejdsmarkedet. 
Med udgangspunkt i ovenstående, vil der efterfølgende tages udgangspunkt i 
specifikke målgrupper f.eks. KOL patienter, kroniske smerter, rygproblematikker 
etc. 
 
De studerende deltager i relevante teammøder, afdelingsmøder og 
samarbejder med den faste stab, i særlig høj grad med klinisk vejleder og 
fitness instruktør og borgernes kontaktpersoner. 
 
 



 
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  
 
 

Den kliniske vejleder fungere som ressourceperson inden for læring og 
pædagogik.  
 
 
Normal arbejdstid 8-15 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  

 


	 

