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Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg - Haderslev 
 

 
BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
  
Klinisk undervisningssted Rygcenter Syddanmark 
Adresse Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart 
Stiller antal pladser til rådighed  
I Modul (sæt X) Modul 1 x  Modul 4   Modul 9   Modul 12  

Modul 2   Modul 7        
Praktikbærende leder Ledende fysioterapeut Dorte Lemvigh 
E-mail Dorte.lemvigh@rsyd.dk 
Direkte telefon / arbejdsmobil 63484483 
Klinisk vejleder Fysioterapeut Resi Sander Dorow 
E-mail Resi.sander.dorow@rsyd.dk 
Direkte telefon / arbejdsmobil 21487867 
Evt. Link til hjemmeside  
Dato 01.04.17 
Evt. bemærkninger  

OBS! Modul 1 , 4 studie-dage med fremmøde fra kl.0800 – 14.30. 
 
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 
 

a) Rygcenter Syddanmark er en del af Sygehus Lillebælt, 

Region Syddanmark. Rygcentret er organiseret med en fælles 

klinikledelse for henholdsvis Rygmedicin og Rygkirurgi. Til 

Rygmedicin hører rygmedicinsk ambulatorium i Middelfart og 

lokalteam i Sønderborg.  

b) Der arbejdes i højt specialicerede tværfaglige teams. Der 

udføres hurtig og effektiv diagnosticering og udredning af 

patienter med subakutte ryg- og nakkesmerter. 

c) Patienter med ryg- og nakkeproblemer af mere en 2 

måneders varighed og indtil 2 år 

d) fysioterapeuterne er en integreret del af det tværfaglige 

samarbejde med teamlederen og den klinikansvarlige 

sygeplejerske som nærmeste ledere. 

 
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 

  
Undervisning på 1. semester kræver ingen specifik kliniske 

undervisningskompetence. 

 
Højtuddannede fysioterapeuter med speciale indenfor 
rygbehandling. 
 
- 
 
- 
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efter-/videre-uddannelse 
 

1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og bedømmelse 
 
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering 
af de kliniske vejledere/undervisere   
 
 
 

 
 
 
 

  
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
  
 

  
• Fysioterapeuten arbejder ud fra en standard 

rygundersøgelse, samt oplysninger fra Spine-data, et 

elektronisk spørgeskema, som patienter udfylder inden 

1.undersøgelse ( undersøgelsen kan varetages af såvel 

læge, kiropraktor som hos fysioterapeut) Alle patienter 

får en specialiseret kerneudredning indeholdende en 

fysisk undersøgelse samt en specifik fysioterapeutfaglig 

vurdering(Funktionsvurdering) Sammen med patienten 

fastægges en plan på baggrund af anamnestiske 

oplysninger og objektive undersøgelse herunder MR-

scanning. 

• Et gennemsnitlig pt. forløb vil indeholde: 

forundersøgelse incl.svar på MR-scanning, 

information og rådgivning samt afprøvning af 

specifikke øvelser og evt. henvisning til 

genoptræning i kommunen(GOP) eller henvisning til 

behandling i privat praksis. Enkelte patienter har 

kortere special forløb i rygcentret. 

• Bidrager til det tværfaglige teamsamarbejde 

 

 

c) I hele rygcentret er der ca. 80 læger, fysioterapeuter, 

sygeplejersker og kiropraktorer med speciale indenfor 

diagnosticering, udredning og behandling af rygpatienter. 

Afdelingen har en tæt integration med forskningsafdelingen, 

rygkirurgi og primær- og sekundærsektoren. Rygcentret er 

uddannelsessted for henholdsvis kiropraktorer og 

fysioterapeuter. Der er tæt samarbejde med SDU. 

d) Der arbejdes med fysioterapifaglig udvikling kontinuerligt, dels 

ved monofagligt udvikling, dels ved supervision. 

 
 
 
 



 3 

  
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) Gennem observationer i klinikken tilegner den studerende sig 

forståelse for det fysioterapeutiske felt. I dialog med den kliniske 

underviser gennemgås ICF, anamnese og de sundhedsfaglige 

problemstillinger. 

b) Optimale fysiske rammer for de studerende med et rutineret 

personale, som i det daglige arbejde tilgodeser de studerende 

og deres behov. 
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