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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 og Træning med overenskomst 
med den offentlige sygesikring 
 
Ad 1b) Klinikken lægger vægt på at tilbyde en helheds 
orienteret behandling af det hele menneske og ikke bare 
symptombehandling 
 
Ad 1c) Vi har et bredt udvalg af henviste patienter både til 
behandling og til holdtræning. Vi har desuden 
firmabehandlinger. 
 
Ad 1d)klinikken har 3 selvstændinge  fysioterapeuter og en 
funktionæransat vikar. Desuden en fast sekretær 8 timer 
ugentligt. Arbejdstiden er varieret efter behov 

 
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 vejleder har klinisk vejleder uddannelse svt. 1/6 
diplomuddannelse 
 
Ad 1f) Klinisk vejleder har været uddannet i 16 år og har været i 
privat praksis alle år. 
 
Ad1g) Klinisk vejleder har kurser i MTT, McKenzie, 
idtrætsfysioterapi, akupunktur,MT, kinisotape og er desuden 
uddannet ridefysioterapeut 
 
Ad 1h) Det er klinisk vejleder som er ansvarlig for undervisning, 
vejledning samt bedømmelse af de studerende 
 
Ad 1i) Klinisk vejleder vil tilstræbe at være ajourført jvf. Gænge 
nye behandlinger og tiltag fra UCSYD 

 
 
 



 
 
  
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 2a) klinikken har både akutte og kroniske patienter i alle 
kategorier, neurologiske, ortopædiske og reumatologiske.  
 
Ad2b) gennem undersøgelse, test og anamnese afklares 
patientens problem. I samråd med patienten laves en 
behandlingsplan hvor patientens egen forståelse er i højsæde. 
 
Ad 2C) klinikken arbejder godt sammen med både almen 
praktiserende læge, speciallæger og forsikringsselskaber. 
 
Ad 2d) på klinikken er vi gode til at hjælpe hinanden ved tvivls 
spørgsmål 
 

  
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  
 
 

 
Ad3a) Det tilstræbes at tilrettelægge undervisningen ud fra den 
enkelte studerendes faglige niveau og motivation samt de på 
modulets foreskrevne krav og mål 
 
Ad 3b) Alle på klinikken vil hjælpe de studerende ifht eventuelle 
problemstillinger. Den kliniske vejleder vil dagligt sætte tid af til 
refleksion/evaluering med de studerende. 
 
Ad3c) De studerende har eget kontor med to computere og 
opslagsbøger.  
 
Ad 3d) Klinisk vejleder vil dagligt sætte tid af til refleksion og 
supervision. Der vil være samtaler løbende for at afklare 
forventninger og mål. 
 
Ad 3e) De andre fysioterapeuter kan inddrages i undervisning 
hvis disse viser sig bedst egnet inden for et givent område 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 www.fys-vojens.dk 
 

 

http://www.fys-vojens.dk/
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