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1. Organisatoriske og ledelses-
mæssige forhold  

  

Kommunal institution organiseret under forvaltningen Social og 
Sundhed. 
Vi er organiseret I 2 teams (Nord og syd) og er tilsammen 18 
fysioterapeuter, 6 ergoterapeuter og 4 træningsassistenter. 
Herudover er der ansat 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut som 
varetager børnetræningen som ligger udenfor special institutionerne. 
Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i Team Syd har base på 
Træningscenter Bov. Team Nord har base i Aabenraa på Kresten 
Philipsensvej 4 A, hvor de studerende også har base. 
Der er to funktionsledere – en i Nord May-Britt Lassen og en i Syd 
Kirsten Asmuss. 
 
Kommunens overordnende værdier, som også er gældende for 
fysioterapien: Åbenhed og dialog  
Samarbejde og medbestemmelse  
Udvikling og forandring  
Mangfoldighed og rummelighed  
Trivsel og tryghed 
 
Social og Sundheds kerneopgave kan beskrives med ordene: 
“Sundhed – Mestring – Fællesskabelse” 
Kerneopgaven består I “at understøtte borgerens sundhed, evne til at 
mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber. Målet 
er, at alle i Social og Sundhed arbejder udfra en rehabiliterende 
tilgang med borgeren.  

Præsentation af fysioterapien, organisatoriske 
og ledelsesmæssige grundlag, rammer og 
vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedets betegnelse, 
organisation og struktur 

1b) Værdigrundlag og målsætning for 
fysioterapien 

1c) Det kliniske områdes klient-
/patientkategorier 

1d) Organisering af fysioterapien  

Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1e) Kliniske vejlederes formelle pædagogiske 

 
Ergo og fysioterapifunktionen i Aabenraa Kommune arbejder efter 
sundhedslovens § 140, hvor kommunen tilbyder genoptræning til 
personer, der efter udskrivning fra sygehus har et behov for alm. 
genoptræning. Herforuden tilbydes genoptræning efter 
servicelovens § 86.1. Her handler genoptræningen om afhjælpning 
af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke 
behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunen 
tilbyder også vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.2. 
Her skal træningen bidrage til at afhjælpe væsentlige følger efter 
nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne og fastholde 
funktionsevnen ved vedligeholdelsestræning.  
I samarbejde med vores Sundhedscenter køres projekter i 
patientrettet forebyggelse eks. KOL. Hjerterehab, Diabetes, 
Cancer, Forebyggende inkontinens samt efterfødsel.  
På Special og Rehabiliteringscenter Rødekro (SRC) tilbydes 
tværfaglig rehabilitering til indlagte borgere. Der er tilknyttet 2 



kompetence svarende til Klinisk Vejleder-
uddannelse og anden pædagogisk uddan-
nelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 

1f) Den generelle fysioterapeutiske ekspertise, 
eksempelvis klinisk erfaring og efter-/videre-
uddannelse 

1g) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning og vejledning 

1h) Strategiplan for pædagogisk kvalificering af 
de kliniske vejledere/undervisere  

ergoterapeuter og 2 fysioterapeuter. 
 
Træningsopgaverne er mangfoldige, idet borgerne fordeler sig på 
mange forskellige diagnoser. Der trænes både individuelt og på 
hold. Eksempler på hold:  
Hjerte-rehabilitering  
KOL-rehabilitering  
Diabetes-rehabilitering  
Knæ-hold  
Ryg-hold  
Skulder-hold  
Coll. Fem.-hold  
Neuro-hold  
Vedligeholdelses-hold  
Bassin-hold  
Børnetrænings-hold  
Efterfødsels-hold  
 
Eksempler på individuelle træningsforløb dvs. borgere der har brug 
for en individuel træningsindsats og ikke kan deltage på et hold.  
Skulder (fx komplicerede frakturer, luksation)  
Sene/nerve læsioner  
Frakturer  
Cancer  
Geriatriske problemstillinger  
Post operative problemer  
Amputation  
Artrit  
Osteoporose  
 
Udover at modtage borgere til træning på Kresten Philipsensvej 4 
A, skal terapeuterne undersøge og træne borgere i eget hjem samt 
på kommunens plejecentre.  
 
Klinisk underviser er uddannet på fysioterapeutskolen i Aalborg i 
1996. Har arbejdet på Kong Chr. X´s Gigthospital i Gråsten frem til 
2000. Herefter påbegyndt jordemoderuddannelsen i Aalborg. 
Færdig som jordemoder i 2003. Herefter arbejdet som center 
jordemoder på central Sygehuset i Esbjerg frem til 2008.  
November 2008 ansat som fysioterapeut ved Aabenraa Kommune. 
Siden februar 2009 arbejdet som klinisk underviser.  
Supplerende uddannelser: Klinisk underviser 2010.  
Desuden: Handicap-ridefysioterapeut samt modul 1,2 og 3 i 
akupunkturuddannelsen under DF.  
  

 

  
2. Fysioterapeutfaglige forhold 
 

Tværfaglige samarbejdspartnere:  
• Øvrige terapeuter i kommunen  
• Plejepersonale på centre og i hjemmeplejen  
• Visitatorer  
• Sygeplejerske  
• Hjælpemiddelterapeuter  
• Sygehuspersonale  
• Sekretær  
• Bandagist  
• Befordring  
• Personalet i sundhedscentret i Rødekro  

 



De studerende, vil på lige fod med terapeuterne, skulle varetage 
træningsopgaver på Træning og Forebyggelsescentret samt i 
borgernes eget hjem og på plejecentrene. Træningsopgaverne vil, 
pga. de mange forskellige diagnosegrupper, varierer meget og der vil 
være mulighed for både korte og lange forløb.  
De studerende har deres eget lokale med PC adgang.  
De deler ikke kontor med klinisk underviser.  
 
Træning og Forebyggelsescentret flyttede I 2007 i nye lokaler med 
stor træningssal (Incl. MTT-udstyr), sal med træningsapparater samt 
gymnastiksal/mødelokale. Der er 3 brikserum incl. stort rum med 
Bobathbriks. Arealerne udenfor anvendes tilmed til stavgang, boldspil 
o.a. Terapeuterne har mulighed for at tilbyde træning i 
varmtvandsbassin på Rødekro sundhedscenter til de borger, hvor 
der er indikation.  

Præsentation af de fysioterapeutfaglige, 
tværprofessionelle og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 
2a) Typiske klient-/patientsituationer og klient-
/patientforløb 
 
2b) Fysioterapeutiske opgaver, 
problemstillinger og referencerammer 
 
2c) Personalesammensætning og 
samarbejdspartnere 
 
2d) Fysioterapeutiske udviklingsaktiviteter 

 
Centret på Kresten Philipsensvej 4 A modtager også 
ergoterapeutstuderende samt SSA og SSH studerende, der vil derfor 
være mulighed for et tværfagligt studiemiljø.  
 
Som klinisk undervisningssted kan Træning og Forebyggelsescentret 
bl.a. tilbyde et spændende læringsmiljø, der afspejler sig i, at vi er et 
stort team med mange terapeuter med forskellige interesseområder 
og kompetencer. Alle terapeuter er med i to faglige 
udviklingsgrupper. En faglig udviklingsgruppe er en mindre 
grupering, hvor fagpersonale samles i praksisfællesskaber omkring 
forskellige diagnoser. Formålet er at sikre best practice i det daglige 
arbejde med borgerne samt en koordineret indsats omkring den 
faglige innovation og udvikling. Der er i alt 7 specialeansvarlige 
indenfor områderne Senhjerneskade, børn, håndtræning, knæ, 
skulder og hjerterehab. Træning og Forebyggelsescentrets 
terapeuter deltager i relevante kursustilbud for at sikre kvalitet i 
arbejdet.  
Dokumentation i forbindelse med borgerforløb foregår elektronisk. 
Effektmåling dokumenteres bl.a. udfra: Senior fitness test (SFT), 
OMC, COPM, VAS-skala, Barthel 20, 6 min. gangtest. 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  
Vi forventer, at de studerende tager ansvar for egen læring både på 
det faglige og personlige plan. Vi forventer at de studerende er aktive 
og engagerede og respekterer borgerens rettigheder og autonomi 
samt overholder gældende love og bestemmelser.  
Som fysioterapeutstuderende er man en del af det samlede team og 
arbejder side om side med Træning og Forebyggelsesscentrets 
øvrige terapeuter med mulighed for at møde alle tidligere nævnte 
diagnosegrupper. Det kan således både være at indkalde, 
undersøge, opstarte, træne og afslutte en borger, samt skriftligt 
dokumentere forløbet.  
Klinisk underviser er overordnet til rådighed i de studerendes 
mødetid. Det aftales individuelt, hvornår der er brug for at klinisk 
underviser går med i forhold til supervision, råd, vejledning og 
evaluering.  
Klinisk underviser har egne borger og opgaver i det omfang det er 
muligt.  
Der er en fast klinisk underviser-vikar tilknyttet, der træder til ved 
sygdom eller længerevarende fravær.  
Den ugentlige arbejdstid er ca. 30 timer – typisk fra 8.00-14.00. 
Sluttiden kan dog variere afhængig af fx holdtræning. Derudover 
forventes det, at de studerende bruger egen tid på forberedelse, 



portfolioopgaver, dokumentation mm. 
Der vil være faste elementer i løbet af en uge: Morgenmøde, 
vejledning, undersøgelse af borger, træningsforløb med borger, 
undervisning og skriftlig dokumentation. Undervisning kan foregå 
som planlagt undervisning ca. 2 timer ugentligt. Det kan dreje sig om: 
Forflytningsprincipper, ganghjælpemidler, neurologi, skulder 
diagnosticering og behandling/træning, orthopædkirurgiske 
diagnosegrupper, geriatri m.fl. 
Der vil være refleksion over egen læring både fagligt og personligt.  
Som refleksionsredskab anvendes ”praksisfortælling”, som er et 
metodisk arbejde med humanistisk tilgang. 
De studerende skal desuden udarbejde arbejdsjournaler og afholde 
klinikker, hvor medstuderende og Træning og Forebyggelsescentrets 
terapeuter kan deltage. De studerende kan komme til at forestå 
undervisning både for medstuderende og øvrige 
samarbejdspartnere.  
  

 
Præsentation af den studerendes studievilkår 
og -muligheder i relation til modulernes 
foreskrevne kompetencer (jf. den generelle 
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  

De studerende og klinisk underviser har i løbet af de første dage en 
forventningssamtale. Der afholdes midtvejs- og slutevaluering.  
 
Ex. på en typisk dag for de studerende:  
8-8.30: Morgenmøde (Stud. Fremlægger dagens program og der 
laves aftaler vedr. supervision, feedback o.a. Tvivlsspørgsmål 
afklares/diskuteres).  
8.30-9.30: Undersøgelse af borger  
9.30-9.45: Kaffe-pause  
9.45-10.45: Skriftlig dokumentation  
11.00-12.00:Træning med borger  
12.00-12.30:Frokost  
12.30-13.30:Vejledning  
13.30-14.00:Reflektion  
 
Praktiske informationer til de studerende:  
Der sendes et velkomstbrev til de studerende med mødetid samt 
praktiske informationer.  
Uniform: Der anvendes eget tøj. Stedet har udarbejdet en 
påklædningsprocedure, som skal følges. Vælg noget behageligt at 
arbejde i og husk påklædning handler ikke kun om hygiejne men 
også om fremtoning.  
Husk navneskilt  
Træning og Forebyggelsescentret har 2 cykler og 3 biler til 
rådighed til træningsopgaver i borgernes hjem.  
Forplejning: Fælles frokost rum, hvor medbragt mad spises.  
 
Eventuelle link  

 

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
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