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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 
henholdsvis Tønder, Sønderborg og Aabenraa. 
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  
 
Målsætning:  
Rehabiliteringsklinikken bidrager til befolkningens sundhed og 
helbred.  
Rehabiliteringsklinkken bidrager til forskning og udvikling i 
Region Syddanmark samt til løbende kvalitetsudvikling. 
 
Missionen omsættes til mål indenfor Sygehus Sønderjyllands 4 
strategier:  
Tilfredse patienter 
Kreativ udvikling 
Sund økonomi 
Gode medarbejdere 
 
Sygehus Sønderjylland Aabenraa har følgende specialer 

• Ortopædkirurgi 
• Geriatri 
• Parenkymkirurgi 
• Mammakirurgi 
• Almen medicin 
• Intensiv afsnit 
• Kardiologi 
• Pædiatri 
• Gynækologi /obstetrik 
• Fælles akut modtageafsnit (FAM) 
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Rehabiliteringsklinikken ved Sygehus Sønderjylland er en 
fælles enhed for ergoterapi og fysioterapi under center for 
ortopædi og medicin. Klinikken har aktiviteter på Sygehus 
Sønderjylland i Sønderborg og Aabenraa, og har en 
klinikledelse bestående af Lisbeth Filt og Birgitte Kistorp.  
Der er i rehabiliteringsklinikken speciale ansvarlige terapeuter, 
en udviklingsterapeut og tre kliniske undervisere. 
 
 
I rehabiliteringsklinikken i Aabenraa er der følgende ansat:  
1 klinikleder, 19 fysioterapeuter, 4 ergoterapeuter, 1 klinisk 
underviser for fysioterapeutuddannelsen, 1 sekretær, 2 portører 
og 1 sygehjælper. 
 
Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne er opdelt i 4 grupper 

1. Ortopædkirurgisk gruppe – servicerer det akutte 
ortopædkirurgiske sengeafsnit og ortopædkirurgisk  
ambulatorium. 

2. Geriatrisk gruppe – servicerer geriatrisk sengeafsnit og 
geriatrisk ambulatorium. 

3. Medicinsk gruppe – servicerer medicinsk, kirurgisk, 
gynekologisk/obstetrisk og intensiv sengeafsnit. 

4. Brystgruppen – servicerer brystkirurgisk sengeafsnit og 
ambulatorium. Derudover varetages ambulant 
lymfødembehandling. 

5. FAM gruppen – servicerer fælles akut modtagelses 
afsnittet. 

6. Hjertegruppen – servicerer kardiologisk sengeafsnit. 
7. Børn og unge gruppen - servicerer pædiatrisk og 

neonatal sengeafsnit samt ambulatorium. 
8. Alle grupper varetager derudover specialiseret 

ambulant genoptræning. 
 
Behandlings- og rehabiliteringsopgaver: 
- Individuel behandling 

• Indlagte patienter 
• Specialiseret ambulant efterbehandling 

 
- Holdtræningstilbud: 

• KOL hold 
• Hjertehold 

 
 

 
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 

 

  
Janne Jakobsen har været kliniske underviser siden 2011. 
Hun har i 2012 taget klinisk vejleder uddannelsen. 
Har en almen bred erfaring indenfor ortopædkirurgi, medicin og 
apoplexi. Har 11 års erfaring indenfor geriatri. 



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
  
 

  
Som fysioterapeutstuderende på Sygehus Sønderjylland, 
Aabenraa, vil du typisk komme til at arbejde indenfor følgende 
kategorier: 

• Ortopædkirurgiske patienter (Hoftenær fraktur, crus 
fraktur, humerus fraktur, multitraumer, benamputationer 
m.m.) 

• Geriatriske patienter (faldpatienter, multimorbide 
patienter m.m.) 

• Medicinske patienter (Pneumoni, KOL, Infektion og 
andre almen medicinske sygdomme) 

• Kirurgiske patienter (abdominal opererede m.m.) 
• Intensiv patienter (postopererede, akut traume m.m.) 
• Kardiologiske patienter (hjertehold) 

 
Terapeutens opgaver er typisk: 

• At undersøge og genoptræne eller behandle indlagte 
patienter. 

• Vurdere behovet for videre ambulant genoptræning og 
udarbejde genoptræningsplaner. 

• Specialiseret ambulant genoptræning. 
• Undersøge og instruere patienter i ortopædkirurgisk 

ambulatorium m.h.p. videre genoptræning. 
• At samarbejde med læger og plejepersonale på 

sengeafsnittene samt bandagister. 
 
Terapeuterne anvender typiske følgende fysioterapifaglige 
metoder: 

• Øvelsesterapi 
• Funktions- og gangtræning 
• Lungefysioterapi 
• Manuel vævsbehandling 
• Smertebehandling 
• El-terapi 
• Bandagering/tape 
• Funktionsevnemålinger 

 
Terapeuterne arbejder i tværfaglige teams. 
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 deltage 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. 



   
 
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 i de respektive specialer – Vi tilstræber, at den 
studerende får indsigt i alle specialer på sygehuset. 
 
I modul 2 og 4 vil den studerende have mulighed for gradvist at 
deltage i såvel 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, specielle børnetests- og behandlinger, 
behandling til barselskvinder m.m. Du vil også få mulighed for 
at se en operation, samt følge fysioterapeutens arbejde på 
intensivafdelingen. 
 
Fysioterapeutstuderende deler kontor med klinisk underviser og 
evt. nogle få terapeuter. Der er 3 computere, som er opkoblet til 
Internettet, Intranettet og elektronisk patientjournal.  
 
De studerende medbringer indendørs fodtøj. Sygehuset 
udleverer uniformer og ID-kort.  
 
Mødetider og dagsprogram 
 
Kl. 08.00 – 08.30 Morgenmøde med patientgennemgang, 
fælles beskeder og fremlæggelse af den enkeltes plan for 
dagen. 
Kl. 09.00 - 12.00 Patientbehandling af indlagte og ambulante. 
Kl. 12.00 - 12.30 Frokost. 
Kl. 12.30 - 14.00 Patientbehandling / holdtræning 
 
Pauser i løbet af dagen kan bruges til klinisk ræsonnering,  
feedback på patientforløb eller arbejdsjournal. Man kan også 
være føl hos en af de andre fysioterapeuter eller 
medstuderende. 
 
Andre opgaver i løbet af dagen kan være deltagelse i 
konferencer og undervisning 
 
Evaluering 
I løbet af praktikperioden vil den kliniske underviser følge den 
studerende og give supervision på undersøgelses / 
behandlingsseancer.  
Der vil løbende være tilbagemeldinger på skriftligt arbejde som 
arbejdsjournaler, status og genoptræningsplaner. 
 
Den kliniske underviser vil fungerer som vejleder og observatør. 
Praktikken indledes med en forventningssamtale enten 
individuelt eller i plenum samt ved afslutning en individuel 
evaluering/bedømmelse. 
 



 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 
 www.sygehussonderjylland.dk 
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