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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som består af Vejle, Give 
Fredericia og Middelfart Sygehuse. Sygehus Lillebælt hører til Region 
Syddanmark. Se mere information på www.sygehuslillebaelt.dk  
 
 
Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, Terapiafdelingen. 
 
 
Sygehus Lillebælt sammen om sundhed: Resultater, ordentlighed, samarbejde 
og excellence. 
 
Fysioterapeuterne arbejder på afdelingerne i huset og har med mange 
forskellige patientkategorier at gøre. Arbejdet retter sig primært mod 
undersøgelse og vurderinger samt opstart af behandling af pludseligt syge og 
tilskadekomne patienter. Der er ofte tale om meget korte forløb, fordi 
patienterne udskrives hurtigt og overgår til almen træning i kommunalt regi. 
. Der foregår ambulant specialiseret genoptræning på hold samt i mindre 
omfang individuel ambulant genoptræning. 
 
Terapiafdelingen (ergo- og fysioterapeuter) har fælles ledelse. Terapiafdelingen 
har en chefterapeut og 2 afdelingsterapeuter med ansvar for hver deres 
gruppe. Grupperne varetager opgaver på forskellige afdelinger: 
 
Medicinsk gruppe 
Geriatrisk afdeling 
Infektionsmedicinsk afdeling 
Gynækologisk afdeling 
Pædiatrisk afdeling 
Hjertemedicinskafdeling 
Specialiseret amb. behandling af lymfødempatienter 
Specialiseret amb. rehabilitering af hjertepatienter på hold 
 
Kirurgisk gruppe 
Ortopædkirurgisk afdeling 
Ortogeriatrisk afdeling 
Organkirurgisk afdeling 
Intensiv afdelingen 
Akutafdelingen 
Skadestuen 
Karkirurgisk afdeling 
 
 
Specialiseret amb. genoptræning af individuelle patienter samt knæhold 
 
 

http://www.sygehuslillebaelt.dk/


 
 
 
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 
underviseres 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   
 

 
 
 
 
De klinisk undervisere skal på klinisk vejledere uddannelse.  
 
 
 
De kliniske undervisere har deltaget på flere forskellige fysioterapifaglige kurser 
og har evt. supplerende pædagogisk diplomuddannelse som sundhedsfaglig 
diplom og diplom modul i kommunikation.  
 
 
De kliniske undervisere har bred klinisk erfaring og har erfaring med sygehus 
og/eller kommuneopgaver gennem flere år. 
 
 
De kliniske undervisere har ansvaret for den daglige kliniske undervisning, 
vejledning og bedømmelse. Det overordnede ansvar har chefterapeuten. 
 
Det er afdelingens overordnede mål at de kliniske undervisere er kvalificeret til 
underviseropgaven pædagogisk og fysioterapifagligt. 

 

  
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
  
 

 
 
 
 
Eksempler på patientkategorier: 
Ortopædkirurgiske patienter (f.eks. collum femoris opererede, 
amputationspatienter og traumepatienter). 
Medicinske patienter (f.eks. patienter med infektionssygdomme og 
hjertesygdomme). 
Geriatriske patienter (ofte patienter med flere konkurrerende 
sygdomme/problemer). 
Karkirurgiske patienter (f.eks. aortaopererede). 
Organkirurgiske patienter (f.eks. colonopererede). 
Pædiatriske patienter (børn med forskellige problemer og sygdomme). 
Intensiv-patienter 
 
 
Fysioterapeuternes opgaver kan være: 
Undersøgelse/vurdering – herunder funktionstests 
Opstart af genoptræning (individuelt og på hold)  
Instruktion og vejledning 
Lungefysioterapi 
Børnefysioterapi 
Lymfødembehandling 
Udfærdigelse af genoptræningsplaner 
 
 
Chefterapeut, afdelingsterapeuter, kliniske undervisere  
Udviklingsfysioterapeut samt fysio- og ergoterapeuter. 
Terapeuterne har tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. plejepersonale, læger, 
bandagister, portører og i nogen grad kommunale terapeuter. 
 
 
 
Ugentlig intern undervisning i Terapiafdelingen. 
Terapeuterne kan være med i forskellige projekter med kvalitetssikring og/eller 
forskning. 



 
 
Afdelingen har en Ph.d. studerende projektet omhandler ”Effekten af en 
funktionsvurdering i det akutte patientforløb – fra indlæggelse til opfølgning i 
kommunalt regi, et randomiseret klinisk forsøg. 
 
 
 

  
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  
 

 
I praktikperioderne i modul 1, 2 og 4 stifter de studerende bekendtskab med 
sygehusets forskellige patientkategorier og fysioterapeuternes forskellige 
arbejdsopgaver. Den studerende går med uddannede fysioterapeuter og/eller 
studerende som er længere fremme i uddannelsen. Derudover arbejder de 
studerende med selekterede undersøgelses- og behandlingsopgaver med 
udvalgte patientgrupper. I forbindelse med ovenstående får de studerende 
mundtlige og skriftlige opgaver ud fra læringsmålene for det enkelte modul. 
 
I modul 7, 9 og 12 har de studerende selv patienter. Antallet af patienter vil 
gradvis øges i periodens forløb og vil typisk ligge på 2-5 patienter om dagen. 
Den kliniske underviser hjælper og vejleder efter behov. Derudover har de 
studerende sammen med en færdiguddannet fysioterapeut hjertehold. 
Ud over selv at undersøge og behandle patienter kan den studerende have 
mulighed for at samarbejde med en uddannet fysioterapeut om mere 
komplicerede patienter og der kan være mulighed for at se specielle 
fysioterapeutiske opgaver som f.eks. akupunktur- og lymfødembehandling. 
Endelig kan der være mulighed for at overvære en operation samt observere 
anden relevant undersøgelse og behandling, som foregår på sygehuset.  
 
På Kolding Sygehus foregår aktiviteter alle ugens 7 dage. Det betyder at 
studerende i alle moduler skal være forberedt på, at der kan være dele af 
praktikperioden, som placeres i weekender sammen med den kliniske 
underviser. Før eller efter vagten afholdes fridage svarende til weekendvagten. 
 
Det typiske dagsprogram 
Kl. 08.00 - 9.00 
Dagen for de studerende starter sammen med den kliniske underviser. Den 
studerende får evt. nye patienter og planen for dagen og de enkelte patienter 
bliver gennemgået og fremlagt.  
 
Kl. 09.00 - 11.30 
I løbet af formiddagen er der patientbehandling - hovedsageligt indlagte 
patienter. Der lægges stor vægt på samarbejdet med øvrige faggrupper. Der er 
mulighed for 15. min. kaffepause efter eget valg. 
 
Kl. 11.30 - 12.00 
Frokost 
 
Kl. 12.00 - 13.30 
Her kan bl.a. foregå vejledning i forbindelse med patientbehandlinger, ambulant 
patientbehandling, gennemgang af faglige emner, undervisning,  
journalskrivning, læsning etc.. 
 
Kl. 13.30 - 15.00 
Indlagte og/eller ambulante patienter samt opsamling på dagen. 
 
Afvigelser fra det typiske dagsprogram vil jævnligt forekomme, blandt andet i 
forbindelse med varetagelse af opgaver på hjertehold. Her kan møde tiden 
være tidligere eller evt. slutte senere. 
 
Vejledning 
De kliniske undervisere hjælper, vejleder og underviser (eller arrangerer 
undervisning) i forbindelse med planlægning og udførelse af undersøgelse og 
behandling af patienter. Den kliniske underviser giver også vejledning i forhold 



 
til det skriftlige arbejde i form af arbejdsjournaler og journalskrivning. Den 
kliniske underviser kan være fraværende i kortere tid pga. egne patienter, 
møder, ferieafholdelse e. lign. Hvis den kliniske underviser er fraværende i 
længere perioder vil der være en vikar. 
 
Evaluering 
Evalueringen tager afsæt i de beskrevne delmål i bedømmelsesskemaet for de 
aktuelle praktikperioder. Der er fastlagt midtvejsevaluering i modul 9 og 12, 
samt slutevaluering i modul 7 og klinisk eksamen i modul 9 og 12.  
I praktikperioderne vil den kliniske underviser jævnligt gå med den studerende 
og overvære undersøgelse og behandling af patienter med efterfølgende fælles 
evaluering.  
De skriftlige opgaver som f.eks. udarbejdelse af arbejdsjournal samt 
journalskrivning vil også løbende blive evalueret. 
 
 
Øvrige oplysninger for studerende 
De studerende har kontor med stationære computere og trådløst netværk.  
 
Terapiafdelingens terapeuter kan deltage i den studerendes 
patientbehandlinger/klinikker for at være med til at give feedback. 
De studerende har mulighed for at deltage i Terapiafdelingens interne 
undervisning. 
Uniformer og nøgle/navnekort udleveres af sygehuset. 
Terapiafdelingens konferencelokale bruges til kaffestue, frokostrum og 
undervisningsrum. Frokost kan købes i kantinen. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
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