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Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev 
 

  
BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
  
Klinisk undervisningssted Kolding Kommune, Sundhed og Træning, Senior- og socialforvaltningen, 

Sundhedsområdet. 
Adresse Skovvangen 2 A, 6000 Kolding 
Telefon 7979 7648 / 7979 7647 mobil 30714107 / 23118003 
E-mail  
Praktikbærende leder Heidi Amstrup Olesen 
E-mail heam@kolding.dk  
Klinisk vejleder Ann Louise Lunddahl KK1 
E-mail anlc@kolding.dk  
Klinisk vejleder Jane Ø. Lundbæk KK2 
Email jaol@kolding.dk  
Dato 06.12.16 
 
1. Organisatoriske og ledelses-
mæssige forhold  

  

 . 
  
  

 
Præsentation af fysioterapifaglige, organisa-
toriske og ledelsesmæssige grundlag, ram-
mer og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedets betegnelse, orga-
nisation og struktur 
 
 
 
 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning for fysiote-
rapien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c) Det kliniske områdes patient/bruger-
kategorier 
 
 
 
 
 
1d) Organisering af fysioterapien 
 

 
Kommunal institution organiseret under Sundhedsområdet. 
Afdeling for Sundhed og træning har ca. 90 ansatte. Herunder er 2 kliniske 
undervisere i fysioterapi, 1 klinisk underviser i ergoterapi, 4 teamledere, 2 træ-
ningsassistenter, 1 leder af Sundhed og Træning, samt en fysioterapeut og 2 
ergoterapeuter som arbejder med visitation af ydelser. Ca. 16 stillinger er besat 
af varierende professioner såsom sygeplejersker, diætister, kandidater som 
arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse. Resten er fordelt på ca. 2/3 
trænende fysioterapeuter og 1/3 trænende ergoterapeuter med forskellige ind-
satsområder og kompetencer. Terapeuterne er organiseret i teams svarende til 
de opgaver der løses i det enkelte team.  
 
Et af de primære mål for udvikling af den fysio- og ergoterapeutiske praksis i 
afdeling for Sundhed og træning er at udbrede ”Den terapeutiske tanke”. I ”Den 
terapeutiske tanke” indgår elementer som livslang læring, træning i meningsful-
de dagligdags aktiviteter i eget hjem, hjælp til selvhjælp, tværfagligt samarbej-
de, overførbarhed og ikke mindst integrering af træning i plejen. Baggrunden for 
ønsket om at udbrede ”Den terapeutiske tanke” hænger bl.a. sammen med 
Kommunens selvværdsstrategi. Med udbredelsen af ”Den terapeutiske tanke” 
fungerer fysio- og ergoterapeuterne i højere grad end hidtil som iværksættere 
og konsulenter i træningsforløbene og rehabiliteringen.  
Udbredelse af den terapeutiske tanke lægger bl.a. op til at terapeuten stimule-
rer og opfordrer til læring og problemløsning, kommunikerer assertivt og er 
tydelig i forhold til afklaring af forventninger samt aftaler og mål med indsatsen. 
 

 
De studerende vil få opgaver som ligger indenfor de områder det pågældende 
modul lægger op til fordelt på hele afdelingens område.  
 
 
 
Ergo - og Fysioterapifunktionen i Kolding Kommune arbejder efter servicelo-
vens § 86 hvor der ydes hjælp til genoptræning og vedligeholdelsestræning 
samt efter § 85 hvor der ydes støtte til træning og hjælp til udvikling af færdig-
heder. Desuden arbejdes efter sundhedslovens § 140 og § 84 hvor Kommunen 
tilbyder genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et 
lægefagligt begrundet behov for genoptræning. (almen ambulant genoptræ-
ning). 
 
Fysioterapeuter (inkl. De kliniske undervisere) i afdelingen refererer til en af de 
4 teamledere og øverste ansvarlig er den fælles leder for Sundhed og træning.  

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 

  
Jane Lundbæk er uddannet fysioterapeut i 1998 fra Fysioterapiuddannelsen i 
Odense og har i 2014 afsluttet sundhedsfaglig diplom uddannelse i sundheds-
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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 uddan-
nelse 

 
1g) Den generelle fysioterapifaglige eksperti-
se, 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   
 

formidling og klinisk uddannelse. 
Ann Louise Lunddahl er uddannet fysioterapeut i 1999 fra Fysioterapiuddannel-
sen i Odense og har ligeledes afsluttet sundhedsfaglig diplom uddannelse i 
sundhedsformidling og klinisk uddannelse i 2014.  
 
Jane Lundbæk; Sundhedspædagogik og læring, tværfaglighed i læring, kroni-
ske smerter, faldudredning, balance og vestibulær rehabilitering, Forflytning 
(Halvor Lunde), Forandrings- og læreprocesser, Videnskabsteori og metode, 
Formidling, Bred undervisningserfaring, Bred erfaring i KK’s organisation og 
varierede ydelser (holdtræning, geriatri, stavgang, bassin, SFT, BBS), kine-
siotape 1 og dryneedling 
Ann Lunddahl; KOL, Den trænende og rehabiliterende indsats på tværs af te-
ams samt fag, ICF, Stavgang, Kroniske smerter, Cancer, Almen aldring, Den 
svært overvægtige borger, Arbejdsmiljø i plejesektoren, Forflytningsteknik, 
Undervisningserfaring bredt, Sundhedspædagogik og læring, Videnskabsteori 
og metode, Kommunikation, dryneedling (avanceret) og kinesiotape 1. 
 
Det er de kliniske undervisere som primært har ansvar for de studerende i prak-
tikkerne. Der kan ind imellem være kolleger som vikarierer for en klinisk under-
viser. 
Den kliniske undervisning indeholder en bred vifte af læringsaktiviteter som 
tilgodeser den enkelte studerendes individuelle behov for tilegnelse af læring. 
De kliniske undervisere arbejder bl.a. med praksisfortælling, sproggenrer og 
forskellige vejledningsmodeller i deres daglige vejledninger og undervisning. 

 
 
 
  
2. Fysioterapifaglige forhold 
 

 

 
Præsentation af de fysioterapifaglige, tvær-
faglige og tværsektorielle forhold, herunder: 
 
 
 
 
 
 
 
2a) Typiske patientsituationer, patientfæno-
mener og patientforløb 
 
2b) Fysioterapifaglige opgaver, problemstil-
linger og metoder 
 
2c) Personalesammensætning og samar-
bejdspartnere 
 
 
 
2d) Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter
  
 

 
De studerende har sammen med Ergoterapeutstuderende base i Sundheds-
center Kolding. Samme sted foregår træning i de forskellige teams. Udover at 
modtage borgere til træning, skal de studerende undersøge og træne borgere i 
eget hjem og på Døgnrehabilitering Kolding. Træningsopgaverne vil derfor 
variere meget og der vil være mulighed for både korte og lange forløb samt 
hold og individuelt. Der vil i nogle perioder være mulighed for at arbejde tvær-
fagligt med ergoterapeutstuderende og evt. studerende fra andre faggrupper. 
  
Specialfunktioner og klientel 
Individuel træning, samtræning og holdtræning, (fx knæ, ryg, skulder, hjerte, 
KOL, gangfunktion m.m.), behandling på kropsniveau i forbindelse med træning 
vurderingsforløb, rehabiliteringsforløb af børn og voksne, konsulentforløb, 
vejledning af plejepersonale. 
 
Tværfagligt samarbejde 
Med trænende og sagsbehandlende ergoterapeuter, visitatorer, forskellige 
professioner der arbejder med sundhedsfremme, plejepersonale på centre og i 
hjemmepleje, sygeplejersker, praktiserende læge, socialrådgiver, 
sygehuspersonale o.a. 
 
Dokumentation foregår elektronisk i KMD care. Effektmåling dokumenteres bl.a. 
ved hjælp af udvalgte test. Terapeuterne arbejder ud fra en fælles faglig refe-
renceramme og med kvalitetsudvikling generelt (udvikler løbende kvalitetsstan-
darder og kvalitetsudviklingsprojekter for området). 
Afdeling for det daværende Træning og rehabilitering (nuværende Sundhed og 
træning) er i 2014 blevet akkrediteret. 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

 
Præsentation af den studerendes studievilkår 
og -muligheder i relation til modulernes fore-
skrevne 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 pæda-
gogisk understøtter den studerendes faglige 
og personlige læreprocesser  
 
3c) Studiemetoder og undervisningsfacilite-
ter, herunder anvendelse af IKT  
 
3d) Kliniske vejlederes funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 

 
Fysiske rammer 
Der er kontor med PC og mobiltelefon til rådighed for de studerende.  
 
 
Eksempler på indhold i den kliniske undervisning    
Patienttyper: Borgere med apoplexi, KOL, neurologiske sygdomme, hjerte- 
kredsløbssygdomme, frakturer, alloplastik, cancer, artrose/artrit, kroniske 
smerter, rygproblemer, balanceproblemer, postoperative problemer, 
osteoporose, nedsat funktionsevne på grund af sygdom/skade/alder, demens 
mm. 
 
De studerende deltager i relevante møder og konferencer og samarbejder med 
den faste stab og i særlig høj grad med ergoterapeuter og plejepersonale. 
 
De kliniske undervisere fungerer som ressourcepersoner inden for læring og 
pædagogik. Har egne patienter/andre opgaver i det omfang, det er muligt. 
 
Mødetid 
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3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske 
undervisning baseret på systematisk evalue-
ring  
 
 

Normal arbejdstid (nærmere info herom i velkomstbrev inden opstart) 
 
Uniform og navneskilte 
Der anvendes arbejds t-shirts og ellers eget tøj. Navneskilte skal bæres hvis 
det haves. 
 
Øvrige praktiske forhold 
De studerende cykler til træningsopgaver i borgers hjem eller andre steder. 
Almindelige og el cykler inkl. Hjelme forefindes på stedet. 
 

 
Eventuelle link til det kliniske undervisnings-
steds hjemmeside.  
 

  
www.kolding.dk  

  

http://www.kolding.dk/
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