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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 

 

Klinik for Fysioterapi i Bramming I/S 
V. Ove Thomsen og Jørgen Bargisen 
 
Patientkategorierne spænder vidt fra det 
muskuloskeletale, det neurologiske, det 
reumatologiske område og 
børnebehandling. 
 
Vi er 7 fysioterapeuter og 1sekretær. 
 
 

 
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 har ingen formel 
klinisk vejleder uddannelse men 
praktikstedet er blevet godkendt til at 
varetage studerende i modul 1, 2 og 4. 
Den kliniske vejleder har autorisation 
som fysioterapeut. 
 
Den kliniske erfaring på klinikken er 
bred da erfaringsgrundlaget spænder 
fra 5-15 års erfaring. Flere har haft 
ansættelser i kommune og sygehus regi 
før praksisarbejdet. 
 
Det er den kliniske vejleder der 
varetager al planlægning omkring de 
studerende, herunder  undervisning, 
vejledning og bedømmelse. 
 
Der foreligger ingen strategiplan for den 
kliniske underviser. 
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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
  

 

  
Patientsituationerne kan være al det 
muskuloskeletale område, som ryg, 
skulder, nakke, bækken, hofte, knæ og 
fødder. Det neurologiske områder fylder 
også en del bl.a. apoplexi, parkinson og 
sclerosepatienter. Dertil kommer det 
reumatolgiske område med reumatoid 
artritis og forskellige 
bindevævssygdomme. 
 
Der arbejdes både manuelt og 
træningsmæssigt med patienterne.  
Vi har 2 træningssale som vi bruger en 
del til både individuel som holdtræning. 
 
Vi har fastlagt intern undervisning ca. 
hver 3. uge.  
 
Klinikkens fysioterapeuter er løbende på 
relevante kurser. 
 
Vi samarbejder primært med de 
praktiserende læger, speciallæger, men 
også med personale fra bosteder og 
pårørende til patienterne. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
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  

 Da vi har sagt ja til at varetage primært 
funktionen som praktiksted i modul 1 og 
2 er organisering forholdsvis en flad 
struktur. Den kliniske underviser 
varetager alting omkring de studerende 
og er i tæt kontakt med de studernede 
under hele forløbet. 
 
 De studerende kommer med de andre 
fysioterapeuter rundt så de ser de 
forskellige aspekter omkring arbejdet i 



 
3d) Kliniske vejlederes funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 
 
3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske 
undervisning baseret på systematisk 
evaluering  
 

 

praksissektoren. 
 
De studerende har adgang til computer, 
træningssale og –udstyr, lukkede 
behandlingsrum hvor der kan øves og 
testes. 
 
Vi har ikke udarbejdet en strategi for 
kvalitetssikring af undervisningen. Der 
gives dog en tilbagemelding efter endt 
forløb. 
 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 Er under udarbejdelse. 

 


