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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige 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, som er en 
privatpraktiserende klinik for fysioterapeuter med overenskomst 
med den offentlige sygesikring. 
Ad 1b) Klinikkens målsætning er at levere et bredt tilbud af 
behandlings- og træningstilbud på et højt fagligt niveau. 
Ad 1c) Klinikken får henvist et bredt udsnit af patienter fra lægen 
til behandling og træning individuelt eller på hold. Træningen 
kan være genoptrænende såvel som vedligeholdende. 
Ad 1d) Klinikken beskæftiger behandlere med et selvstændigt 
ydernr., funktionær ansatte og to sekretærer. Åbningstid: Man-
tors. kl. 8-18 og fre. kl. 8-14. 

 
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 sv.t. 1/6 
diplomudd. 
Ad 1f og g) Klinisk vejleder er uddannet fysioterapeut med 
efteruddannelse indenfor Mckenzie A+B, akupunktur, diverse 
skulderkurser m.fl. 
Ad 1h) Det er den kliniske vejleder, som er ansvarlig for 
undervisning, vejledning og bedømmelse af de studerende. 
Ad 1i) Det tilstræbes at klinisk vejleder holder sig ajour ift. tiltag 
på UCSyd. 
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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
  

 

Ad 2a) Klinikkens patientklientel omfatter både akutte og 
kroniske patienter. Dette være sig indenfor det ortopædiske, 
reumatologiske, medicinske og neurologiske område. 
Kompleksiteten varierer meget. 
Ad 2b) Ud fra en fysioterapeutisk undersøgelse afdækker 
fysioterapeuten i samarbejde med patienten dennes 
problemstilling. Herudfra fastlægges mål for behandlingen. Der 
arbejdes tilmed hen imod sundhedsfremmende tiltag. 
Ad 2c) Klinikken arbejder tæt sammen med almene 
praktiserende læger såvel som speciallæger. Herudover har 
klinikken et godt og velfungerende samarbejde med kommunen 
og kommunens terapeuter. 
Ad 2d) På klinikken arbejder vi med intern supervision og har 
både intern som ekstern kursusvirksomhed. Vi har haft flere 
projekter kørende på klinikken, og er ved at iværksætte flere 
inden for det fysioterapifaglige område. 
 

  
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  
 

 

Ad 3a) Det tilstræbes at tilrettelægge den kliniske undervisning 
ud fra den enkelte studerendes faglige niveau og de af modulets 
beskrevne fastsatte rammer og mål.  
Ad 3b) Alle på klinikken deltager i integreringen af de 
studerende i klinikkens dagligdag og er behjælpelig ift. 
eventuelle problemstillinger. Refleksion internt i studiegruppen 
med den kliniske vejleder skal være med til at sikre personlige 
og faglige læreprocesser. 
Ad 3c) De studerende har eget studierum med bibliotek og 
adgang til trådløst netværk. De kan tilmed benytte klinikkens IT-
system.  
Ad 3d og e) Der skal være plads til refleksion og evaluering ved 
den kliniske vejleder. Herudover vil der være en personlig 
forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Klinisk vejleder 
sparrer med andre kliniske vejledere og indgår i 
supervisionsgruppe. For at sikre et højt fagligt niveau i 
undervisningen inddrages nogle af klinikkens terapeuter med 
særlige kompetencer og erfaringer i dele af denne undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


