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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 

 

A: En klinik for fysioterapi og træning med 9 fysioterapeuter, 2 massør og 1 sekretær. 

Klinikken har 2 ejere og de 7 fysioterapeuter er lejere på provision. Ingen af 

fysioterapeuterne er fuldtids. Sekretæren er ansat 35 timer ugentligt. 
 

B: Det overordnede værdigrundlag for klinikken har altid været at give den bedste 

behandling til patienterne som skal bero på en faglig kompetent funktionsundersøgelse 
med god tid til alle elementer i en forsvarlig og grundig udredning af patienten. Dette 

kræver at der i hverdagen er sat fornøden tid af til undersøgelse og behandling samt 

patienterne behandles af fysioterapeuter som er fagligt opdaterede gennem kurser og 
videreuddannelse, behandlings- og træningsudstyret er tidssvarende og der er adgang til 

nyeste viden på området for bedste evidens om såvel undersøgelsesmetoder, midler og 

behandling. Det er endvidere meget vigtigt at patienterne føler sig godt modtaget og 
fornemmer det gode arbejdsklima for dem og klinikkens personale. 

Vores motto på hjemmesiden: ” Stor nok til at nå langt – lille nok til at gøre en forskel 
”. 

C: På klinikken er der et bredt udvalg af forskellige patientkategorier. Da klinikken er 

tilknyttet Esbjerg kommunes Idrætsklinik er der en del patienter med idrætsskader. 
Patienter med behov for genoptræning efter forskellige lidelser i bevægeapparatet. 

Patienter til holdtræning. Vederlagsfrie patienter med kroniske handicaps. Ansatte fra 

forskellige virksomheder som benytter sig af klinikkens tilbud om 
virksomhedsfysioterapi. Patienter med behov for behandling af fodrelaterede 

problemer. 

 
D: Fordelingen af patienterne er ens for alle terapeuter. Der er dog skelet til forskellige i 

interesseområder og kompetencer. Åbningstiderne for klinikken er ligeligt fordelt i 

forhold til lukkevagter. Klinikken holder åbent mandag – torsdag 8.00 – 17.30, fredage 
8.00 – 15.00. 

 
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 

  
E: Klinikken har ikke nogen kliniske vejledere, men Heidi Nihrane er praktikansvarlig 

fysioterapeut. Er kun godkendt til modulerne 1,2 og 4. 
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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   
 

 

G: Klinikkens fysioterapeuter er en god fordeling mellem ældre og yngre 

fysioterapeuter. Så der er også dermed en bred faglig kvalificeret forankring i fagets 

mange områder præget af fysioterapeuternes aldersmæssige baggrund. Rygmarven i det 
faglige fundament er videreuddannelse inden for det muskuloskeletale felt også inden 

for idrætsfysioterapien, rygbehandling ad modum McKenzie, neurodynamisk 

undersøgelse og behandling.  Hertil suppleret med tilbud til patienterne om træning i 
klinikkens medicinske træningsterapiudstyr. Endvidere bruges forskellige former for 

elektroterapi og akupunktur i forskellige former. Der er enkelte fysioterapeuter som har 

efter- og videruddannelse inden for træningsterapien. Klinikken yder også 
hjemmebehandling lige som der er en stor del arbejde ud af huset med 

virksomhedsfysioterapi. 

 
H: Primært ligger opgaven for praktikken på klinikkens yngre fysioterapeuter. Opgaver 

og bedømmelse ligeledes. Kun i særlige tilfælde hvor planlægningen af praktikken ikke 

hænger sammen med den daglige arbejdsplan tager nogle af de ældre fysioterapeuter 
over. Det overordnede ansvar for planlægning og tilrettelæggelse er hos den 

praktikansvarlige fysioterapeut Heidi Nihrane. 

 
I: Der tilstræbes i fremtiden at udanne en at de yngre fysioterapeuter til klinisk vejleder. 

 

 

 
 

 
 
 
  
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
  

 

 A: Klinikkens patienter kommer til behandling for muskuloskeletale problemstillinger 

så som smerter og bevægeindskrænkninger eller dysfunktioner som kræver optræning. 

Det er typisk belastningsrelaterede eller degenerative forhold der fører til disse 
problemstillinger. Eksempelvis fysiurgiske problemer så som slitage fra led der 

medfører lokale spændinger med eller uden forskellige former for smerter. Hovedparten 

af klinikkens patienter har problemer fra nakke/skulder eller lænderyg. Akutte eller 
belastningsskader inden for idrætten. Følger efter operationer til genoptræning. 

Patientkategorier med kroniske og vedvarende handicaps som har mulighed for 

behandling inden for den vederlagsfrie fysioterapi. Det er derfor ofte længere 
patientforløb. 

 

B: Den fysioterapeutfaglige opgave består i at identificere patientens væsentligste 
problemstilling og behov i tæt samarbejde med patienten. Fastsætte mål og midler for 

behandlingsforløbet. Forsøge på efter bedste evne at nå disse mål med nogle af de 

ovenstående midler der forefindes på klinikken. Dette indeholder også brug af 
hinandens erfaringer, viden og kompetencer på klinikken. 

 

C: Sammensætningen af personalegruppen med 3 ældre fysioterapeuter og 6 yngre 
giver god mulighed for dels at dække det fysioterapeutiske felt og dels sparre med 

kollegaer. Klinikken arbejder endvidere tæt sammen med de naturlige 
samarbejdspartnere så som læger, speciallæger og kiropraktorer. Endvidere er der også 

kontakt til andre fysioterapeuter inden for sundhedssektoren på f.x. ældrecentre, 

hospitaler, privathospitaler, hjælpemiddelcenter/depot og sundhedscenter. 
Socialrådgivere eller sagsbehandlere ved kommunen. 

 

D: En klinik må udvikle sig for hele tiden at følge med tiden og patienternes behov. 
Terapeuterne målretter deres efter- og videreuddannelsesforløb derefter.  

Implementeringen af træning i sammenhæng med behandling er næsten et must i 

klinikverdenen i dag. Træning kan fint opfattes som medicin også. Akupunktur er et nyt 
felt. Virksomhedsfysioterapi og sundhedsordninger er almindeligt på de fleste større 

arbejdspladser. (Eller hvad med ultralydsdiagnosticering hos fysioterapeuten ?) 
 
 
 
 
 



  
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  
 

 

A: Den praktikansvarlige fysioterapeut på klinikken sørger for at de fysioterapeut-
studerende er fordelt ud på klinikkens andre fysioterapeuter for den ene eller de to uger 

de studerende skal være på klinikken. Der er taget hensyn til at komme rundt om så 

mange af klinikkens daglige rutiner og forskellige opgaver som muligt. Både med 
hensyn til behandling og træning på klinikken og besøg på dels virksomheder eller på 

hjemmebehandling hos forskellige patienter. Studieplanen er lagt frem og gennemgået 

med de ansvarlige fysioterapeuter. 
 

B: På klinikken er der både computer med internet og forskelligt faglig litteratur. 

Opdateret i forhold til litteraturliste udsendt fra skolen? Endvidere vil de studerende 
kunne overvære og deltage i de faglige diskussioner der er mellem klinikkens 

fysioterapeuter. De studerende har mulighed for at drøfte forskellige faglige spørgsmål 

med andre end de fysioterapeuter som leder dem gennem dagens praktik. 
 

E: I løbet af praktikken i modul 4 får de studerende en opgave som skal afleveres ved 

mundtlig fremlæggelse i afslutningen af praktikforløbet. I opgaven er der taget hensyn 
til de studerendes niveau i.f.t. uddannelsen og baserer sig på et grundlag der ikke 

kræver indsigt i fysioterapeuttekniske færdigheder. 

Efter endt praktikperiode (modul 1,2 og 4) afsluttes der altid med en mundtlig 
evaluering, der tager udgangspunkt i de kliniske retningslinjer for det pågældende 

modul. 

 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 www.fysstoregade.dk 
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