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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 med overenskomst med 
Sygesikringen. Vi er 2 fysioterapeuter i klinik fællesskab 
med Lægehus med 3 læger, 1 sygeplejerske,1 klinikassistent 
og 1 sekretær. Klinikken er netop flyttet i nye omgivelser 
midt i Jels, og består af 4 lukkede behandlingsrum, 
træningssal samt reception og kontor. 
 
Ad 1 b): Værdigrundlag og målsætning for fysioterapien i 
Jels er at alle patienterne får en grundig undersøgelse med 
efterfølgende visitering til relevant behandling/træning 
individuelt og/eller på hold. Herudover vægtes tæt kontakt 
med relevante samarbejdspartnere og pårørende. Der vægtes 
et højt fagligt niveau, bl.a. gennem deltagelse på 
konferencer/seminarer/kurser.   
 
Ad 1 c): Det kliniske område, specielt patient-
/brugerkategorier: Der henvises patienter fra praktiserende 
læger, speciallæger samt sygehuse til undersøgelse og 
behandling. Som eksempler kan nævnes patienter med 
muskuloskeletale problemstillinger, patienter med 
neurologiske lidelser, patienter med overbelastningslidelser 
efter arbejde og/eller sport. Genoptræning efter operation, 
ulykke, m.v. Patientgruppen omfatter alle aldersgrupper.   
 
Specialfunktioner i fysioterapien: der er certificeret 
McKenzie-terapeut, Udvidet Lænderyg Udredning 
(ULRUS), uroterapeut (urogynækologisk speciale), GLAID 
kurser, akupunktur, IMS mm.  
 
 
 



 

 
 

 
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   
 

  
 Klinisk undervisning varetages af Susanne Grann, 
underviser og lektorbedømt på fysioterapeutuddannelsen, 
UCSYD. Derudover mange års kliniske erfaring fra såvel 
sygehus, psykiatri samt privat praksis. Tidligere klinisk 
underviser. 
Den praktikbærende leder, Karen Berggren, supplerer den 
kliniske vejledning efter aftale. 
Ansvaret for opfyldelsen af de kliniske læringsmål ligger 
hos Susanne Grann. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
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
  
 

  
  
 2. Fysioterapifaglige forhold: 
Klinikkens patientgrundlag er repræsentativt for 
primærsektoren. Det rækker fra lette problemstillinger til 
mere komplicerede patientfænomener.  
 
Der arbejdes med almene behandlingsopgaver på klinikken. 
Der tilbydes individuel undersøgelse og  behandling til 
akutte og kroniske patienter på klinikken og i hjemmet efter 
aftale. Derudover tilbydes holdtræning og opfølgende 
træningsterapi samt bassintræning.  
 
Klinikken har et tæt samarbejde med de almenpraktiserende 
læger i specielt Vejen og Haderslev kommuner og med de 
kommunale ergo-/fysioterapeuter.  
 
  
 
 



 

 
 
 

  
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  
 
 

 De studerende har rådighed over klinikkens faciliteter. Der 
stilles øvelokale til rådighed. Der kan tilkobles WIFI med 
egen computer. Der gives introduktion til elektronisk 
journalføring.  
 
Den kliniske undervisning vil indeholde de elementer fra 
studieplanen som er relevante for den enkelte 
praktikperiode. Der vil være mulighed for at følge 
forskellige patientgrupper fra start til slut: 
Anamneseoptagelse, undersøgelse, fastlæggelse af 
funktionsdiagnose, elektronisk journalføring, fastlæggelse af 
behandlingsmål, samt udførelse af behandling under 
vejledning. Der gives mulighed for at øve manuelle 
færdigheder. Derudover: holdtrænings aktiviteter med 
tilrettelæggelse af træningsprogrammer herunder varetagelse 
af bassintræning og individuel træning. 
 
Der vil blive introduceret til kalenderstyring, afregning, 
samt andre forhold fra dagligdagen på en privat 
praktiserende klinik. 
 
Fælles undervisning i relevante emner arrangeres efter 
behov. 
 
Den kliniske vejleder er ansvarlig for supervision af de 
studerende, klinisk undervisning og bedømmelse. Den 
kliniske vejleder vil forsøge at motivere og stimulere de 
studerende ifm. dagligdagen på klinikken og de faglige 
udfordringer. Evaluering vil være fra dag til dag og ved 
afslutning af praktikperioden. 
 
Den kliniske undervisning vil blive tilrettelagt ud fra de 
studerendes faglige niveau og ud fra de beskrevne mål fra 
uddannelsesstedet. 
 
Mødetider: 
De studerende forventes at tilpasse sig klinikkens 



 

åbningstider, med mulighed for sen arbejdstid enkelte dage. 
Det kliniske undervisningssted bestræber sig på at 
tilrettelægge de studerendes arbejdstid under hensyntagen til 
eventuel behov for offentlig transport.  

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
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