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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) Klinik for Fysioterapi er en privat praktiserende 
fysioterapiklinik med overenskomst med sygesikringen. 
 
1b) Værdigrundlag er en klinik der i mere end 20 år har været 
efterspurgt af patienter pga. opfyldelse af faglig standart, 
image, omdømme og faciliteter. 
Målsætning for klinikken er at kunne levere et højt fagligt niveau 
med evidensbaserede behandlingsformer. Yderligere forsøger 
klinikkens terapeuter at udøve sammenhængende 
patientforløb, idet der lægges vægt på tværfaglig samarbejde 
god service. 
 
1c) Patientkategorier er et bredt udsnit af alle former for 
bevægeapparats problemer. Da klinikken råder over gode 
adgangsmuligheder, såsom parkering foran døren, 
træningsmuligheder og toiletforhold, er vi mange ”tunge” 
patientkategorier. Udover almindelige neurologiske, 
reumatologiske og ortopædiske patienter. 
 
1d) På klinikken arbejder der 5 fysioterapeuter: 2 klinik ejer på 
fuld tid og 3 selvstændige lejer på provisionsbasis på u, 30 
timer. 
Yderligere har vi tilknyttet fysioterapeut Kirsten Tørsleff som 
fungerer som klinisk supervisor. 



 
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) De kliniske vejleder har ingen vejleder uddannelse eller 
anden pædagogisk uddannelse.   
 
1f) De kliniske vejleder er uddannet fysioterapeuter.  
 
1g) 
Frank Peters: Udannet jan. 1996 og klinisk erfaring i privat 
praksis og tilknytning til div. Fodboldklubber.  
Efter - og videreuddannelse indenfor diverse fagfora. 
Hovedinteressen ligger indenfor muskuloskeletal fysioterapi, 
idræts fysioterapi og Ultralydsskanning.  
 
1h) De kliniske vejlederne er ansvarlig for vejledning og 
bedømmelse af de studerende. 
 
1i) Der tilstræbes at en eller flere af de kliniske vejleder 
erhverver sig en klinisk vejleder uddannelse. Yderligere er der 
et ønske om at øge kontakten/tilknytning til uddannelses og 
forskningsmiljøer. 

 
 
 
  
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 patientklientel er svarende til, hvad man kan 
forvente at møde i primærsektoren. Det rækker fra lette 
problemstillinger til mere kompliceret patientfænomener. 
 
2b)Der arbejdes med almene behandlingsopgaver på klinikken. 
Der bruges individuel behandling på klinikken og i hjemmet. 
Derudover tilbydes holdtræning og opfølgende træningsterapi.  
 
2c) Klinikkens personale består i den behandlende del kun af 
fysioterapeuter. 
Klinikken har et tæt samarbejde med de almen praktiserende 
læger i sønderborg kommune og med de kommunale 
terapeuter. 
 
2d) På klinikken bruges supervision. Der prøves at forbedre sig 
på en fremtidig certificering, behov for anvendelse af kliniske 
retningslinier samt at anvende valide målemetoder.  
  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

 
Præsentation af den studerendes studievi kår 
og -muligheder i relation til modulernes 
foreskrevne kompetencer (j.fr. studieplan for 
modulet): 
 
3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk 

3a) Den kliniske undervisning vil blive tilrettelagt ud fra de 
studerendes faglige niveau og ud fra de beskrevne mål fra 
uddannelsesstedet. 
 
3b) De kliniske vejleder vil forsøge at motivere og stimulere de 



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  
 
 

studerende ifm. dagligdagen  på klinikken og de faglige 
udfordringer. 
 
3c) 
 
 
 
3d) De kliniske vejleder afsætter tid til diskussion og vejledning 
ift. de beskrevne kompetence mål. 
 
 
 
3e) Evaluering vil være fra dag til dag og ved afslutning af 
praktik perioden.  

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 www.fysiodanmark-soenderborg.dk 
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