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Moduler / antal praktikpladser 

1. modul studerende        4(forår)/4(efterår)   

2. modul studerende        4(forår)/4(efterår) 

4. modul studerende        4(forår)/4(efterår) 

7. modul studerende        2x8(forår)/2x8(efterår) 

9. modul studerende        8(forår)/8(efterår) 

12. modul studerende      8(forår)/8(efterår) 

Institutionstype og tilhørsforhold 

 
Odense Universitetshospital er et universitetshospital med lands - / landdelsfunktion under Region 
Syddanmark. Odense Universitetshospital varetager funktionen som lokalt regionshospital samt 
universitetshospital. Hospitalet betjener således borgerne i sit optageområde med basisbehandling og 
borgerne i Region Syddanmark og i visse tilfælde hele Danmark med højt specialiserede funktioner:  

• Hospitalet har specialefunktion inden for hjertesygdomme, kræftsygdomme, sygdomme i 
nervesystemet, skelet- og bindevævssygdomme, større traumer, nyresygdomme, 
plastikkirurgi, børnesygdomme og hudsygdomme. Dertil kommer landsdelsfunktion inden for 
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en række mindre områder såsom medfødte misdannelser/lidelser i bl.a. mave-tarm-regionen, 
infektionssygdomme, hormonbetingede sygdomme, psykiske lidelser og lidelser hos ældre 
(f.eks. organiske hjernelidelser). Herudover har hospitalet ekspertfunktioner inden for en 
række tværgående specialer, der understøtter diagnostik og behandling (f.eks. patologi, 
genetik og farmakologi).  

• Hospitalet har landsfunktion inden for håndkirurgi / re - plantationer og specielle neuro - 
radiologiske indgreb.  

Som universitetshospital har hospitalet endvidere en særlig forsknings- og uddannelsesforpligtigelse. 
Hospitalet har således en omfattende forskningsaktivitet, der bidrager til udviklingen af bedre 
behandlinger, ligesom hospitalet har ca. 1.600 uddannelsespladser, hvorigennem ca. 2.500 personer 
passerer årligt, som led i et grund- eller videreuddannelsesforløb. Forsknings- og 
uddannelsesforpligtigelsen varetages i tæt samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet og Den 
Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark.  

Normering 

I Rehabiliteringsafdelingen er ansat ca. 84 fysioterapeuter og 34 ergoterapeuter. Afdelingen ledes af en 
overfysioterapeut samt 4 funktionsledere. Desuden er i Forsknings- og Udviklings - Enheden ansat 4 
udviklingsterapeuter og 6 kliniske undervisere. Herudover er ansat 5 sekretærer, 1 sekretærelev samt 
5 social- og sundhedsassistenter / sygehjælpere. 

Fysiske forhold 
Rehabiliteringsafdelingen har til huse i 2 forskellige bygninger med kontorer, sekretariat og 
behandlingslokaler fortrinsvis til ambulante patienter. Behandlingen af indlagte patienter forgår 
overvejende som individuel behandling på sengeafsnittene. Der er flere steder indrettet behandlings- 
rum i tilknytning til et sengeafsnit. 

Fysioterapeuternes arbejdsområder 
Overordnet set arbejder terapeuterne på OUH på et evidensbaseret grundlag. Fysioterapeuternes 
arbejdsområder er tilknyttet de mange forskellige patienttyper, kategorier og lægespecialer indenfor 
medicin, kirurgi, neurologi, geriatri og ortopædkirurgi. Desuden specialfunktioner indenfor 
thoraxkirurgi, brandsår, onkologi, neurokirurgi og børnebehandling. Alle kliniske afdelinger kan henvise 
patienter til fysioterapibehandling/-genoptræning. 
Fysioterapeutarbejdet består af undersøgelse, behandling, træning og profylakse indenfor alle 
patientgrupper. Arbejdet omfatter at igangsætte og udføre behandling herunder den tidlige 
genoptræning, vurdere behandlingsbehov og rammer herfor, afslutte behandling, lave 
genoptræningsplaner i samarbejde med læger og skriftlige vurderinger. Der skal samarbejdes mono- 
og tværfagligt såvel internt på OUH som eksternt med primærsektor. Fysioterapeuter underviser på 
flere patientskoler og hold. 

Hvad kan institutionen tilbyde som klinisk undervisningssted og hvilke 
kompetenceudviklingsmuligheder har institutionen? 

Specialfunktioner  
Holdtilbud som barselsgymnastik, hjerterehabilitering, bækkenbundshold, KOL hold. 
Faldklinik med udredning af faldtruede geriatriske patienter. 

Samarbejde ved udskrivelse af patienter til primærsektoren samt udenamts sygehuse/primærsektor. 

Mono og tværfagligt samarbejde 
Dagligt mange mono- og tværfaglige samarbejdsrelationer til dels eget sundhedspersonale i 
Rehabiliteringsafdelingen med mange fysioterapeutiske specialfunktioner samt dels andet 
sundhedspersonale ved f.eks. konferencer, kontroller, stuegang mm. på de enkelte kliniske afdelinger. 

 
Et integreret og stort studiemiljø med mange studerende indenfor alle sundhedsfaglige uddannelser. 

 
Typer af patientforløb 

Deltagelse i forskellige undersøgelser / operationer. 



Ofte kortere undersøgelses- og behandlingsforløb – generelt stort patient flow. Mulighed for 
længerevarende neurologiske, onkologiske og geriatriske genoptræningsforløb. 
Akutte patientforløb, elektive (planlagte) behandlingsforløb, Specielle ambulante genoptrænings – og 
efterbehandlingsforløb. 

Hvilke kompetenceområder findes på institutionen? 
Fleksibilitet/omstilbarhed. 
Hurtig beslutningstagen. 
Indsigt/viden om fysioterapeuters og andre faggruppers kompetenceområder. 
Kommunikation mono-/tværfagligt. 
Vurdering og handling på patientsituationers "farlighed", omsætning af relative og absolutte 
kontraindikationer til praksis.  

Genoptræning mono-/tværfagligt 
Indsigt og billeddannelse i mange fysioterapeutiske specialer / områder. 
Evnen til at udtrykke sig skriftligt i elektronisk patientjournal COSMIC. 

Forskningsmuligheder, dokumentation og kvalitetssikring 
I Rehabiliteringsafdelingen udarbejdes der til stadighed kliniske retningslinjer, 
genoptræningsforløbsbeskrivelser og faglige udviklingsprojekter. Disse projekter styres af Forsknings- 
og Udviklings - Enheden i samarbejde med de ansatte i Rehabiliteringsafdelingen. 

Studerendes forhold i den kliniske undervisning 
 
Fysiske rammer 
De kliniske undervisere og studerende (ergo - og fysioterapeutstuderende) har til huse i 2 
sammenhængende bygninger med 3 undervisningslokaler, køkken, konferencerum, kontor til de 
kliniske undervisere samt 2 lokaler til individuelle samtaler. De to undervisningslokaler bruges af 
studerende til klinisk ræsonnering osv. sammen med undervisere. Det sidste lokale er et øvelokale med 
diverse brikse og træningsredskaber. I undervisningslokalerne er der opstillet computere til 
studierelevant brug. 

Af sikkerhedsmæssige grunde er patienter ikke tilladt i disse lokaler. 

Eksempler på indhold i den kliniske undervisning, f.eks. patienttyper, arbejdsopgaver, 
samarbejde med den faste stab og / eller med andre, møder / konferencer, PC' ere til 
rådighed og andet 

 
De studerende kan undersøge og behandle alle patienter på OUH 

. Der kan være mulighed for børnebehandling og holdtræning. Der er krav til deltagelse i konferencer 
og andet tværfagligt samarbejde. Ligeledes er der krav om daglig registrering og dokumentation af 
fysioterapi-ydelser i FPAS (Fyns Amt Patientregistrering System) og CAMBIO COSMIC (elektronisk 
patientjournal) 

Arbejdsopgaver for de kliniske undervisere udover studenterundervisning f.eks. egne 
patienter, opgaver på institutionen, møder o. lign. 
De kliniske undervisere har mødeaktiviteter og planlægger den kliniske undervisning o.l. maksimum 2 
eftermiddage om ugen, De studerende tilrettelægger selv de øvrige eftermiddage med undervisning, 
øvning, refleksion, diskussion m.v. efter aftale med de kliniske undervisere. 

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb inkl. muligheder for udvikling af kompetencer 
i de enkelte moduler og semestre i forhold til fagbeskrivelsen for klinisk undervisning. 
 
Generelt set tilegner den studerende sig gennem hele det kliniske undervisningsforløb: 

1) fysioterapifaglig kompetence 
2) læringskompetence 
3) social-samarbejdskompetence 
4) pædagogisk kompetence 
5) organisatorisk – administrativ kompetence 



6) personlig kompetence 

1. modul 

De studerende får under vejledning fra den kliniske underviser og andre medarbejdere i 
Rehabiliteringsafdelingen en grundlæggende forståelse af professionen og det fysioterapeutiske 
fagområde. Herunder en begyndende erfaring med at observere og beskrive fysioterapeutisk praksis, 
fysioterapeutisk formidling, samarbejdsrelationer og egen fysioterapeutisk rolle. 

2. modul 

De studerende får under vejledning fra den kliniske underviser og andre medarbejdere i 
Rehabiliteringsafdelingen en grundlæggende forståelse af den professionelle relation og kommunikation 
og interaktion mellem fysioterapeut og patient. Der lægges vægt på kontakten med patienten og 
samarbejdspartnere. Dertil kommer en introduktion og et fokus på forflytningsteknik, arbejdsteknik og 
kropsbevidsthed i relation til palpation og behandling af forskellige væv. 

4. modul 

De studerende får under vejledning fra den kliniske underviser og andre medarbejdere i 
Rehabiliteringsafdelingen en grundlæggende forståelse af fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning på 
OUH. Herunder en præsentation samt en mulighed for at indgå i delelementer af afviklingen af diverse 
hold aktiviteter. Ligesom der er mulighed for at lave en individuel tilpasset træning ved patientforløb på 
de enkelte afdelinger.  Fokus er på rollen som behandler, konsulent, motivator og underviser. 

7. modul 

De studerende får under vejledning fra den kliniske underviser og andre medarbejdere i 
Rehabiliteringsafdelingen et kendskab til patientsituationer og forløb i forbindelse med obstruktive 
lungelidelser, kredsløbslidelser, herunder præ - og postoperativ fysioterapi, udredning og forebyggelse 
og behandling af lungekomplikationer hos den nyopererede patient.  

9.modul 

De studerende får under vejledning fra den kliniske underviser og andre medarbejdere i 
Rehabiliteringsafdelingen kendskab til patientforløb af såvel akut- som kronisk art som, ortopædiske og 
reumatologiske lidelser samt lidelser knyttet til den geriatriske patient. Den kliniske undervisning retter 
sig mod tilrettelæggelse og styring af rehabiliteringsforløb med anvendelse af fysioterapeutiske 
interventionsmetoder. Desuden er der fokus på klinisk beslutningstagen. Den kliniske praktik afsluttes 
med en praktisk, mundtlig, intern prøve med 2 eksaminatorer. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. 

12. modul 

De studerende får under vejledning fra den kliniske underviser og andre medarbejdere i 
Rehabiliteringsafdelingen kendskab til patientforløb med komplekse problemstillinger og tilhørende 
kvalitetsudvikling indenfor det sekundære sundhedsområde. 12. modul retter sig mod neurologiske 
problemstillinger fx neurologiske diagnoser relateret til hjernen, medulla og perifere nervelæsioner. 
Den kliniske undervisning retter sig mod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk 
professionsudøvelse. Den kliniske praktik afsluttes med en praktisk, mundtlig, ekstern prøve med 1 
klinisk underviser som eksaminator og en censor. Bedømmelse: 7 trins skala. 

Praktiske oplysninger for de studerende 
 
Mødetider 
Mandag - fredag er individuelle for de enkelte moduler og ligger i tidsrummet 08.00 – 16.30. I alt 30 
timer om ugen eller efter aftale med klinisk underviser 

Uniform, navneskilt. m.m. 
Der udleveres uniformer af OUH, som også sørger for vask. Der er garderobe til egen påklædning og 
mulighed for bad. 



Der udleveres ID - kort, som også fungerer som keycard ved garderober. 

 

Øvrige praktiske forhold 
De studerende skal bære indendørs sko ved klinisk undervisning. 

Der er motionscenter tilknyttet Odense Universitetshospital, som stilles til rådighed for alle ansatte inkl. 
studerende på OUH mod et mindre kontingent.  

Ligeledes er der tilknyttet personalekantine med et varieret udbud af sunde frokostretter til rimelige 
priser. 

BILPARKERING ved OUH: 

 

 

 

 

 

Stud. Ergo / 
Stud. Fys. 
barakken 


