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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 
 

Ad. 1a) 
Klinik for Fysioterapi, Ribe 
Privat praksis 
Ad 1b) 
Højt fagligt niveau med et bredt tilbud af 
behandlingsmuligheder og træning. 
Ad 1c) 
En bred målgruppe fra børn til ældre, såvel handicappede som 
raske med funktionelle lidelser. 
Ad 1d) 
Klinikken består af både behandlere med selvstændigt ydernr., 
funktionær ansatte samt sekretærer og en massør 

 
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   
 

Ad 1e) 
Klinisk vejledning foretages af 2 fysioterapeuter med klinisk 
vejlederuddannelse sv. t. 1/6 diplom. 
Ad 1f) 
????? Er det ikke ovenstående. 
Ad 1g) 
Mange års praktisk klinikerfaring med kurser indenfor idræt, 
manuel terapi, træning, akupunktur m.v. 
Ad 1h) 
Ansvaret for den kliniske praktik ligger primært hos 
ovenstående kliniske vejledere i de lange perioder (7 (9), 12 
modul) 
I de kortere moduler vil det primært være Dennis Næsby 
Ad 1i) 
Begge kliniske vejledere har taget klinisk vejlederuddannelse 
1/6 diplom og holder sig ajour med nye tiltag fra UC Syd. 
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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
  
 

 
Ad 2) 
De studerende vil blive introduceret til de patientkategorier, 
som deres modul skal rettes imod, og som patientgrundlaget på 
klinikken fordrer. 
De vil som udgangspunkt få et patientforløb alt afhængig af 
deres formåen. De vil primært arbejde i monofaglige 
sammenhænge og der vil blive undervist i relevante beh. 
redskaber på klinikken. 
De vil stifte bekendtskab med holdtræning rettet mod 
forskellige patientgrupper. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
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  
 
 

 
Ad 3) 
Klinikken er flyttet ind i nye lokaler ved Ribe Fritidscenter, 
Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe. Det betyder for de 
studerende optimale lokalemæssige forhold. De studerende får 
eget ”studerekammer” med øve briks, computerarbejdspladser 
med ubegrænset forbrug på internettet samt direkte adgang til 
og brug af motionscenter. 
De studerende forventes at være engagerede og ”arbejdsparate”. 
De kan naturligvis ikke arbejde som færdige fysioterapeuter. 
Studerende midt i en grunduddannelse har dog mange 
færdigheder og det er vigtigt, at bruge de færdigheder de 
mestrer. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 www.ribe-fysioterapi.dk 
 

  

2 
 

http://www.ribe-fysioterapi.dk/

	BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED
	 

