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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold
Præsentation af fysioterapifaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag,
rammer og vilkår, herunder:

1908 indviedes det egentlige Grindsted Sygehus med 10 senge. Siden da, er
der sket betydelige udvidelser og ændringer. I dag er Grindsted Sygehus en del
af Sydvestjysk Sygehus.
Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Region Syddanmark hører under én ledelse, men
er altså fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Grindsted og Esbjerg.
Terapiafdelingen er en selvstændig afdeling under hovedorto-området.
Chefterapeuten har ledelsesmæssigt ansvar for Terapiafdelingen på begge
matrikler.

1a) Undervisningsstedets betegnelse, organisation og struktur

Sydvestjysk Sygehus Grindsted, Fysioterapien.

1b) Værdigrundlag og målsætning for
fysioterapien

Den overordnede målsætning for SVS, Grindsted
"Respekt for det enkelte menneskes behov for tryghed, ret til indflydelse og
ansvarlighed for egen situation”. Vi ønsker at respektere den enkelte patient,
deres livs- og arbejdsbetingelser. Fysioterapeuten sætter sin personlighed og
faglige kunnen ind i samarbejdet, og patienten medvirker så godt han/hun
formår med sin evne og vilje til at arbejde for et bedre helbred.
Åbenhed – udvikling – ansvarlighed – professionalisme og respekt

1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier

På Ortopædkirurgisk afdeling foretages der i dag udelukkende elektiv kirurgi.
Som studerende er det primært alloplastik patienter (hofte og knæ), I vil komme
til at behandle.
På medicinsk afdeling er det patienter med forskellige lunge lidelser, vurdering
af enkelte apoplexi patienter, samt træning og vurdering af rheumatologiske
patienter og patienter med andre uspecifikke diagnoser.

Udover de indlagte patienter undersøger og behandler vi også ambulante
patienter både individuelt og på hold. Det er dels patienter henvist fra
sygehusets egne ambulatorier (alle tidligere nævnte specialer har tilknyttet
ambulatorie), samt patienter henvist fra områdets øvrige sygehuse. Vi udfører
en del efterkontroller af de knæ- og hofteopererede.
Vi tilbyder holdtræning for hjerte- og KOL patienter.

1d) Organisering af fysioterapien

Fysioterpeuterne er under daglig ledelse af Karna Hansen, men referer til
chefterapeut. Marianne Thomsen.
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Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:
1e) Kliniske vejlederes formelle pædagogiske Klinisk underviser har taget klinisk vejleder uddannelse svarende til1/6
diplomuddannelse, og er løbende på supplerende relevante kurser og
kompetence svarende til klinisk vejledervidereuddannelser.
uddannelse og anden pædagogisk uddannelse, fx. 1/6 diplomuddannelse

1g) Den generelle fysioterapifaglige
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og
efter-/videre-uddannelse

Klinisk underviser har bred klinisk erfaring, specialekendskab og
videreuddannelse indenfor flere områder.

1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk Ansvaret for den daglige kliniske undervisning, vejledning og bedømmelse
ligger ved den kliniske underviser. Det overordnede ansvar herfor ligger ved
undervisning, vejledning og bedømmelse
chefterapeuten.
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering
af de kliniske vejledere/undervisere

Det er afdelingens mål og plan, at hvis klinisk underviser ikke har været på
klinisk vejleder uddannelse, skal vedkommende af sted snarest muligt.
Desuden skal der løbende suppleres med relevante videreuddannelser og
kurser.

2. Fysioterapifaglige forhold
Præsentation af de fysioterapifaglige,
tværfaglige og tværsektorielle forhold,
herunder:

I 2001 blev vi praktiksted for fysioterapeutstuderende fra Esbjerg. Sammen
med den kliniske underviser har de studerende deres eget lokale som kan
bruges til at læse, skrive og snakke om de forskellige patient forløb,
supervision, undervisning mv.

2a) Typiske patientsituationer,
patientfænomener og patientforløb

De studerende har mulighed for at følge både indlagte og ambulante patienter.
De studerende vil typisk indgå på vores KOL og hjertehold.

2b) Fysioterapifaglige opgaver,
problemstillinger og metoder

Behandlingen kan bestå af:
-Undersøgelse og behandling
-Genoptræning og mobilisering
-instruktion og vejledning
-Lungefysioterapi
-Holdtræning
Mål for behandlingen
Målet er at opnå så god en effekt og så høj grad af selvhjulpenhed som muligt.
Der bygges på sammenhæng mellem menneskets krop og sanser, psyke og
livsbetingelser.

2c) Personalesammensætning og
samarbejdspartnere

Vores primære samarbejdspartnere i huset er afdelingernes plejepersonale og
sygehusets læger.
Desuden har vi som nævnt ambulant virksomhed, der tager sig af behandling,
specialiseret genoptræning samt patienter der kommer til kontrol efter
indlæggelse. Dette i tæt samarbejde med speciallæger.
Mange patienter kommer her og får lavet en genoptræningsplan, som så
sendes til patientens hjemkommune, hvor genoptræningen fortsætter.
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Fysioterapien er indplaceret i Hovedortoområdet med Karna Hansen som
daglig, ansvarlig leder her i huset. Marianne Thomsen er chefterapeut, som i
det daglige er i Esbjerg . Udover vores daglige leder er vi 5 fysioterapeuter, 1
klinisk underviser og 1 sygehjælper.
Mål for behandlingen
Målet er at opnå så god en effekt og så høj grad af selvhjulpenhed som muligt.
Der bygges på sammenhæng mellem menneskets krop og sanser, psyke og
livsbetingelser.

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

Fysiske forhold:
Fysioterapien er placeret i Sygehuset´s nedeste etage. Vi har en stor og en
mindre træningssal, samt flere individuelle behandlingsrum/ kabiner. Der er
kontor med pcére.
De studerende har deres eget kontor. Også her er der pcére med
internetopkobling.

Praktiske oplysninger for de studerende:
3c) Studiemetoder og
undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse Temetal: Ca. 30 timer om ugen fordelt på 5 dage. Dertil kommer
af IKT
hjemmearbejde i form af fx skrivning af arbejdsjournaler og forberedelse af
patient behandlinger, holdtræning m.m.
3d) Kliniske vejlederes funktion og planlagte
tjenestetid i forhold til den studerende
Dagen for de studerende vil typisk se sådan ud
3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske
undervisning baseret på systematisk
evaluering

-

-

-

Kl. 8.00- 9.00 holder vi morgenmøde, hvor vi gennemgår dagen og afklare/
diskuterer evt. tvivlsspørgsmål.
Kl. 9.00-12.00 er der løbende patient behandling, vejledning/supervision og
tilbagemelding på patientbehandling og tilbagemelding på skriftligt arbejde.
Der er et kvarters kaffepause med det øvrige personale fra 9.45-10.00
Kl. 12.00-12.30 er der middagspause.
Kl. 12.30-14.00 er der igen patientbehandling, undervisning eller
tilbagemelding. Vi slutter altid dagen sammen, så der ikke er nogen (alt for)
løse ender.
Der vil være dage hvor vi først slutter kl. 15.00.

Undervejs i forløbet er der mulighed for at krydre praktikken med forskellig
undervisning. Det kan være de studerende der underviser hinanden, den
kliniske underviser eller andre ansatte på sygehuset der ved noget der kan
have særlig interesse for de studerende. Det kan være en følge dag i et af
vores ambulatorier. Der er ofte også mulighed for at se en operation.
Der er hele tiden mulighed for at få råd og vejledning hos den kliniske
underviser og afdelingens øvrige personale. Der er dog tidspunkter hvor vi
afholder møder eller lignende.
Den kliniske underviser superviserer, giver feedback, vejleder og underviser
(eller arrangerer undervisning) i forbindelse med planlægning og udførelse af
undersøgelse og behandling af en patient. Klinisk underviser giver ligeledes
feedback på de studerendes skriftelige arbejde.
Der er en fast vikar for den kliniske underviser, som træder til ved sygdom eller
længerevarende fravær.
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Det forventes, at den studerende forsøger at integrere sig på arbejdspladsen,
således at man lærer det faglige og sociale miljø at kende på et større sygehus.
Det er vigtigt at den studerende tage ansvar for sin læring både på det
personlige og faglige plan. Desuden er det vigtig at den studerende er bevidst
om sit ansvar overfor patienterne.
Som fysioterapeutstuderende på SVS, Grindsted er man selv i høj grad
ansvarlig for,- og med til at forme praktikforløbet. Det er i høj grad frihed under
ansvar.

Uniform og navneskilte:
Der udleveres uniform som består af kittel og hvide bukser. De studerende med
bringer selv rent indendørs fodtøj. I de længere perioder (fra modul 7)
udleveres der ID-kort med foto, som skal bæres synligt som navneskilt.

Eventuelle link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside.
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