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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 

 

 
Sygehus Sønderjylland er et sygehus med  
aktiviteter i Aabenraa og Sønderborg.  
Direktionen er tredelt med en administrativ direktør, samt en sygeplejefaglig og 
en lægefaglig direktør. Sygehuset hører under Region Syddanmark.  
 
Flere oplysninger om Sygehus Sønderjylland kan findes på: 
 
http://www.sygehussonderjylland.dk/wm233821 
 
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg har følgende specialer: 

 ortopædkirurgi (elektiv hofte- og knæalloplastik) 

 parenkymkirurgi (ambulatorium) 

 gynækologi / obstetrik 

 medicin 

 neurologi 

 apopleksi 

 geriatrisk ambulatorium 

 øre-næse-hals- og tandområdet 

 øjen-speciale 
 
 
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg har ca. 1500 ansatte. 
 
Rehabiliteringsklinikken ved Sygehus Sønderjylland er en fælles enhed for 
ergoterapi og fysioterapi. Klinikken har aktiviteter på Sygehus Sønderjylland i  
Aabenraa og Sønderborg og har en klinikledelse bestående af Lisbeth Filt, der 
er klinikleder i Sønderborg og Birgitte Kistorp, der er klinikleder i Aabenraa. 
 
Desuden er der i rehabiliteringsklinikken speciale ansvarlige terapeuter, en 
udviklingsterapeut og to kliniske undervisere. 
 
I Rehabiliteringsklinikken i Sønderborg er der følgende ansat: 15 
fysioterapeuter, 6 ergoterapeuter, 2 social- og sundhedsassistenter, 2 
sekretærer, 2 portører, 1 medarbejder med ansvar for hjælpemidler og 1 klinisk 
underviser for fysioterapeutuddannelsen. 

mailto:lisbeth.filt@rsyd.dk
mailto:anna.ronnow@rsyd.dk
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Fysioterapeuterne er organisatorisk opdelt i to grupper: 

 Ortopædkirurgisk gruppe med specialerne: ortopædkirurgi, medicin 
og lymfødembehandling. 

 Rehabiliterings gruppen med specialerne: apopleksi, neurologi, børn, 
gynækologi, obstetrik, medicin og intensiv. 

 
Fysioterapien og ergoterapien ligger geografisk i samme afdeling. Lokalerne er 
taget i brug i 1986 og nyrenoveret i løbet af 2011. Afdelingen består bl.a. af en 
stor multisal, 2 mindre træningssale, bassin, individuelle behandlingsrum og 
træningskøkken. I forbindelse med apopleksiafsnittet ligger der ligeledes 
træningsfaciliteter i form af to mindre træningsrum og stillerum. 
 
Behandlings- og rehabiliteringsopgaver 

 Individuel behandling: 

 indlagte 

 specialiseret ambulant efterbehandling 

 Holdtræningstilbud: 

 Hjertehold 

 KOL hold 

 Krop og kræft hold 

 bækkenbundstræning 

 bassintræning 
 
Fysioterapeutens opgave er typisk: 
 

 at undersøge og genoptræne eller behandle indlagte patienter 

 vurdere genoptræningsbehov og udarbejde genoptræningsplaner 

 specialiseret ambulant genoptræning individuel eller hold 
 
 
 

 
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   
 

  
 
Anna N. Rønnow har været klinisk underviser siden 1999. 
Hun har i 2002 taget klinisk vejlederuddannelse og har i foråret 2013 afsluttet 
en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk 
uddannelse. 
 
Fungerer som skolekoordinator for de praktiksteder i den sydøstlige del af 
Jylland, der er tilknyttet fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev. 
 
Har en almen bred erfaring indenfor ortopædkirurgi, medicin og apopleksi. 
Har i perioder tidligere arbejdet med lymfødem behandling og arbejdet med 
senhjerneskadede i et tværfaglig behandlingstilbud. 
 
 
 
 

 
 
 

  
2. Fysioterapifaglige forhold 
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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
  

 

 
Som Fysioterapeutstuderende på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg vil du 
typisk komme til at arbejde med følgende patientrelaterede opgaver: 
 

 patienter med nyopereret knæ- og hoftealloplastik  

 medicinske patienter med behov for fysioterapi under indlæggelse 

 specialiserede ambulante patienter indenfor ortopædkirurgi 

 lungefysioterapi til medicinske patienter 

 neurologiske patienter 

 medvirke i holdtræningsforløb 
 

Det er naturligt for afdelingen, at du som studerende deltager på lige fod med 
det faste personale i det tværfaglige arbejde omkring patienterne. Du kan 
deltager i konferencer, undervisning og andet i det omfang det er relevant.  
Vi tilstræber, at give dig udfordringer i trygge rammer, hvor man altid kan få 
hjælp ved behov. Vi forventer, at du som studerende tager ansvar for din læring 
både på det faglige og personlige plan, og at du er bevidst om dit ansvar over 
for patienten. 
 

  
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 modul 1 vil den studerende følge terapeuterne i det daglige arbejde på de 
respektive specialer, med målrettede observationsopgaver. 
I modul 2 og 4 vil den studerende stadig følge terapeuter i det daglige arbejde. 
Den kliniske undervisning vil desuden indeholde forskellige afgrænsede 
selvstændige opgaver under vejledning og supervision jf. modulbeskrivelsen. 
I modul 7, 9 og 12 har den studerende selvstændige patient opgaver under 
vejledning og supervision jf. modul beskrivelserne. 
 
Som studerende har du mulighed for at overvære nogle af de mere 
specialiserede fysioterapeutiske opgaver som fx lymfødembehandling, hjerte-
tests, KOL vurderinger m.m. Du vil også få mulighed for at se en operation og 
følge fysioterapeutens arbejde på intensivafdelingen. 
 
Fysioterapeutstuderende deler kontor med den kliniske underviser. Der er 
adgang til computere. Den kliniske underviser har en fast vikar. 
Det vil være en stor fordel at medbringe egen computer til eget skriftligt arbejde 
relateret til praktikken. 
Uniformer udleveres af sygehuset. De studerende medbringer selv rent 
indendørs fodtøj. Der udleveres et ID kort.  
Eget navneskilt fra fysioterapeutuddannelsen skal også bæres. 
 
Mødetider 
Fysioterapeutstuderende møder man. - tors. kl. 8.00 - kl. 14.30 eller 14.45.  
Fredag er mødetid kl. 8.00 -13.00. 
 
Dagsprogram 
Kl. 08.00 - 08.30 Morgenmøde med patientgennemgang, læsning af journaler, 
fælles beskeder og overblik over den enkelte studerendes plan for dagen. 
 
Kl. 08.30 - 12.00 Patientbehandling af såvel indlagte som ambulante. 
Deltagelse på hjertehold.  
Deltagelse i morgenkonferencer/tavlemøder på afdelinger. 
Der er mulighed for en kaffepause midt på formiddagen. 
Er der pauser i patientbehandlingen kan den bruges til at få feedback på 
patientforløb eller arbejdsjournal. Man kan også være føl hos en af de andre 
fysioterapeuter eller medstuderende. Desuden skal der løbende foretages 
dokumentation i cosmic (pt. journaler) 
 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost. 
 
Kl. 12.30 – 14.45 Patientbehandling, hjertehold, KOL hold, undervisning, 
dokumentation i cosmic (pt. journaler), feedback på patientforløb eller 
arbejdsjournal og opsamling på dagen. 
 
Evaluering 
I løbet af praktikperioden vil den kliniske underviser jævnligt gå med den 
studerende og overvære en undersøgelses/behandlingsseance. Efterfølgende 
vil der altid være evaluering af seancen mellem den studerende og klinisk 
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underviser. Der vil løbende være tilbagemeldinger på skriftligt arbejde så som 
arbejdsjournaler, journalnotater og genoptræningsplaner. Den kliniske 
undervisers rolle vil i hovedparten af praktikken være som vejleder, superviser, 
og underviser.  Der afholdes altid en individuel samtale ved praktikstart samt en 
evaluering/bedømmelse af den enkelte studerende midtvejs og til slut i 
perioden. 
 
 
 
 
 
 
Hvis man skal bor på sygehuset i praktikperioden: 
 
Værelser på sygehuset 
- Udlevering af nøgle: Får I besked om i et brev fra Anna Rønnow  
- Værelser: Møblerede. I skal ikke medbringe sengelinned og håndklæder, 

det er en del af lejeaftalen. 
- Bad: Der er bad og toilet på gangen. 
- Køkken: Der er fælles køkken på gangen (som på et kollegium). Der er både 

køleskab og fryseboks. 
- Forplejning: Personalekantine. Der er mulighed for at købe kold og varm 

mad til frokost. Lukker om eftermiddagen. Der er lukket i weekenden. Så 
kommer I søndag, skal I selv sørge for forplejning. 

 
Gode idéer 
At medbringe: Cykel, service og bestik. 

 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
http://www.sygehussonderjylland.dk/wm380790 

  
 
 


