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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 
 

A Psykiatrisk Sygehus i Vejle blev taget i brug i februar 2017. 
Psykiatrisk afdeling i vejle dækker også Fredericia og Kolding i 
døgnpsykiatrien.  
 
Vi har følgende studerende inden for social- og 
sundhedsområdet:  
Fysioterapeutstuderende i praktikperioder på 1., 2., og 5., og 6. 
semester. 
 
 
B Værdierne som fysioterapien bygger på er respekt, faglighed 
og ansvar i indsatsen for mennesker med en psykiatrisk lidelse. 
I samarbejde med teamet omkring patientens kerneopgave; I 
dialog med pårørende og netværk, at udøve og udvikle for 
patienten indsigtsgivende udredning og behandling med det 
formål at facilitere forståelse og sammenhæng i patientens 
symptombillede og handlingsmønster, herunder forebygge 
tilbagefald og øge funktionsniveau, med baggrund i 
evidensbaseret praksis. 
Se yderligere i Psykiatriens virksomhedsgrundlag på: 
http://intranet.psykiatrienisyddanmark.dk/wm296387 
 
 
Som behandlingssted sikrer vi patienten en individuel tilgang, 
helhedstænkning, tilgængelighed med fokus på den enkeltes 
ressourcer. Vi sikrer gode og sammenhængende patientforløb 
ved at vægte samarbejde med kommuner, praktiserende læger 
og det øvrige sundhedsvæsen. Medinddragelse af patienten og 
samarbejdet med patienten og dennes pårørende og øvrige 
netværk prioriteres i patientens behandlingsforløb. Se 
regionens patient- og pårørendepolitik på: 
http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm265927 
 
C Patienter med alle diagnoser modtages i afdelingen 
men søges så vidt muligt fordelt på afsnit ud fra 
sygdomsproblemstilling og diagnosekategorier. Derved 
skabes subspecialisering. Afdelingen modtager ligeledes 

http://intranet.psykiatrienisyddanmark.dk/wm296387
http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm265927


patienter, der er surrogatfængslede (med dom til 
behandling), såfremt disse ikke kan placeres i 
Retspsykiatrien, Middelfart. Afdelingen modtager 
patienter med primært følgende diagnoser og 
problemstillinger: • Personlighedsforstyrrelse • Affektive 
lidelser • Depression • Skizofreni • Misbrug/afrusning • 
Dom til behandling • ADHD/ADD • Post traumatisk stress-
syndrom • Reaktioner på svær belastning – 
tilpasningsreaktioner. 
 
D Fysioterapien er ledelsesmæssigt under ledende 
oversygeplejerske Peter Jezek og til dagligt under 
funktionslederen i affektivt afsnit, hvorfra indsatsen koordineres 
i forhold til de andre afsnit. 

 
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   
 

  
 
 
E Klinisk underviser har uddannelse svarende til 3/6 diplom. 
 
 
F der er pt. Ingen uddannelses koordinator dog varetager 
klinisk underviser de vigtigste funktioner. 
 
G 3 fastansatte fysioterapeuter med dele af psykiatrisk 
efteruddannelse. 2-3 vikarer med forholdsvis kort erfaring i 
psykiatri. 
 
H ansvaret ligger hos klinisk underviser både i forhold til 
vejledning og bedømmelse. 
 
I Planen er at Klinisk underviser opnår flere pædagogiske 
diplommoduler, gerne en hel pædagogisk diplomuddannelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
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
  
 

A Indlagte patienter med mindsket opmærksomhed på 
kroppen, øget spændingsniveau, stress, angst, smerter, social 
tilbagetrækning, inaktivitet. Korte forløb individuelt og i grupper. 
 
B Mulighed for tværprofessionelle læringssituationer: 
Refleksionsforum: Praksis-fortællinger hvor andre professioner 
bydes ind i forhold til den enkelte patient.  
 
Klink. Den studerende gennemfører en undersøgelse eller 
behandling hvor  
Mono- og tværfaglige kolleger omkring den enkelte patient er 
velkomne efter aftale. 
 
Deltagelse i tværprofessionel konference på alle afsnit ugentligt 
med mulighed for at målsætte prioritere og evaluere 
undersøgelses og behandlingstiltag. 
 
Ny- ansattes introduktion til hinandens faggrupper. 
 
Cosmic; fyldestgørende opdatering og notatskrivning i 



patientjournaler.  
 
Deltager i specialerelevant undervisning på tværs af 
faggrupper. 
 
Arbejdsopgaver: 
Udredning; Undersøgelse og observationer af kropslige 
problemstillinger og ressourcer.  
Vurdering af psykopatologi, funktionsniveau, behov for 
behandling og støtte. 
Behandling; kropsterapi, superviseret fysisk aktivitet, somatisk 
fysioterapi og træning. 
 
C personale; tværfagligt; ergo socialrådgiver, sygeplejerske, 
diætist, SSA. Samarbejdspartnere: praktiserende læger, 
speciallæger, kommunale fysioterapeuter og pædagoger på 
opholdssteder, pårørende ikke mindst. 
 

D Mulighed for tværsektorielle læringssituationer 

Samarbejde omkring Genoptræningsplaner med kommunal 
visitator og terapeut på skrift og ved opringning. 

Samarbejde i forhold til belysning af patienters funktionsniveau 
og behov for støtte med kommunalt personale. 

Ekspertise udveksling og mulighed for lærings og 
refleksionsfora mellem sektorer, bl.a. på kardiologisk, 
ortopædisk og neurologisk afd. på Syghuse, Rygcentre, 
Bosteder og til kontaktpersoner og sociale medarbejdere i 
kommunen. 

Samarbejde med personale fra kommunale aktivitetstilbud. 
Mulighed for intern læring: 
Udvikling i forhold til sanseintegrationstiltag mhp forebyggelse 
af tvang. Safewards. 
Indsigt i B-BAT og ROK undersøgelse og behandlingstilgang. 
Neuroaffektiv tilgang og psykomotorisk udviklings syn på pt.  
udvikling og læring. 
  

  
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  
 
 

A Første uges program er planlagt af Klinisk Underviser og 
derefter vurderes programmet efter den enkelte studerendes 
læringsmål. Jævnfør studieplan for semestret. 
 
B Fysioterapeut studerende har sammen med andre 
studerende i huset tilhold i studierummet og dermed let adgang 
til tværfaglig sparring. Studiemiljøet er generelt åbent og 
rummer ud over fælles undervisningsmuligheder også fælles 
aktiviteter på tværs af faggrupper. 
 
C Der vil være forberedes til hver dag i forhold til at sætte sig 
ind i specialet. Refleksion over prioriteringer og valg i forhold til 
både praksis og teori. Der dokumenteres i Cosmic. 
 
D Arbejdstiden ligger mellem kl. 8.00 og 15.30 dagligt, enkelte 
lørdage 9-17 kan forekomme. 
Der er ilagt programmet at den studerende følges med 
fysioterapeut kolleger på andre afsnit. 
 
E Den studerende udfylder evalueringsskemaer løbende og via 
feedback sikres dialog omkring behovet og kvaliteten af 
vejledningen.  



 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  

 


	 

