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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 

 

Fysioterapeut med arbejdsområde i region Midtjylland efter flg. 
Prioritet JDR/ ING/ Karup Flyvestation. 
 
At bistå operative enheder med helhedsorienterede løsninger, 
ud fra en funktionel tilgang. 
 
Operative enheder i Reg. Midtjylland. 
 
 
Tværfaglig praksis med fysioterapeut/træningsvejleder og MFT 
instruktører. 

 
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   
 

  
  
 
Diplommoduler og klinisk erfaring 
 
 
Manuelle kliniske kurser 
Diplom i: Forandrings og Læreprocesser 
               Undersøgelse af sundhedspraksis 
 
 
 
Fysioterapeut 

 
 
 



 

  
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
  

 

  
  
  
Overuse/overloads skader m. klinisk undersøgelse 
og behandling/øvelses intervention/Korte forløb m. 
helhedsorienteret perspektiv. 
Klinisk ressonering  udfra SFMA og manuel terapi 
Tværfagligt praksiskfællesskab 
 
Fokusområder FMS/Factfinding/Udvikling af udstyr 
og træningskultur 
 
 

  
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  
 

 

Klinikbeh./træningshold/FMS + SFMA/ medudv. På 
MFT udd./factfinding og workshops 
 
 
 
Tæt samarbejde med fysioterapeut og øvrigt 
tværfagligt personale. Den enkelte kan afprøve og 
udvikle sine kompetencer i et fællesskab med 
vidensdeling. 
 
 
Supervision og løbende samarbejde efter behov 
 
 
Statistik og interview/ 
forskning(CFI)/Praksisfællesskab 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

Forsvarets hjemmeside 

 


