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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 
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   

 

 
Træning og rehabilitering i Varde kommune består af 14 fysioterapeuter, 12 
ergoterapeuter, 1 aktivitetsmedarbejder, 1 AC medarbejder (fysioterapeut), 1 
teamleder (fysioterapeut) og en ledende terapeut (ergoterapeut).  
 
Træning og rehabilitering er delt i fire teams: Nord, vest, øst og et 
døgnrehabiliteringsteam, som møder ind på henholdsvis aktivitetscentret i 
Ølgod og Carolineparken i Varde. 
 
Træning og rehabilitering i Varde kommune er en selvstændig ”virksomhed” 
som refererer til Sundheds og rehabiliteringschefen og Direktøren for Social, 
Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Træning og rehabilitering i Varde kommune har besluttet at virksomheden har 
røgfri arbejdstid, hvilket vil sige, at der ikke ryges i arbejdstiden – heller ikke 
udendørs. 
 
Træningen der tilbydes af Træning og rehabilitering i Varde omfatter: 
 
Træning efter servicelovens §86: 
Genoptræning og vedligeholdende træning uden tilknytning til 
sygehusindlæggelse 
 
Træning efter sundhedslovens §140: 
Almen genoptræning i umiddelbar tilknytning til sygehusindlæggelse.  
 
Træningen kan foregå ambulant i kommunens træningslokaler, i borgerens 
eget hjem eller i forbindelse med aflastnings- eller døgnrehabiliteringsophold.  
 
I varde kommune arbejdes der efter en BUM- model. Efter henvendelse fra 
borger vurderer en visitator behovet for træning og laver herudfra en bevilling 
på træning. De trænende terapeuter laver sammen med borgeren mål for 
træningen og en plan for, hvordan målet nås. Inden træning iværksættes laver 
fysioterapeuten en undersøgelse og test (I Varde kommune bruges bl.a. senior 
fitness test)  
 
Det er en forudsætning for bevilling af træning, at borgeren er motiveret til at 
indgå aktivt i et træningsforløb. 
 
Klinisk underviser har gennemført ”klinisk vejleder uddannelse” (1/6 
diplomuddannelse) og ”efteruddannelse af kliniske vejledere”. 
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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
  

 

 
I Varde kommune får de studerende mulighed for at arbejde med: 

 Individuel undersøgelse og træning af borgeren ambulant eller i eget 
hjem 

 Holdtræning.  

 Tværfaglige træningsforløb med borgere ”indlagt” på 
døgnrehabilitering, som ligger i tilknytning til fysioterapien. 

 Vejledning af plejepersonale. 
 

På nuværende tidspunkt er der visiteret ca. 334 borgere til træning i Varde 
kommune. 
 
I Varde kommune er der stor fokus på træning i naturen og aktiviteter udendørs 
forsøges inddraget, som en naturlig del af borgerens hverdag og i 
træningssammenhæng. 

  
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  
 

 

 
Praktiske forhold 
Fysioterapeutstuderende vil sammen med ergoterapeutstuderende møde ind i 
ergo/fys på Carolineparken i Varde. Herfra vil der være mulighed for, at træne 
med borgeren både ambulant i træningslokalet på Carolineparken, på 
døgnrehabiliteringen og i borgerens eget hjem. 
 
Arbejdstid 
Ca. 30 timer om ugen. Mødetid kl. 8.15 – 14.45 (fredag til kl. 12). Derudover 
forventes det at de studerende derhjemme bruger tid på forberedelse, 
arbejdsjournalskrivning mm. 
 
 
En typisk dag: 

8.15  

 

 Tid med den kliniske underviser. 
Refleksion og vejledning omkring 
dagens patienter. 
 

 
 

 Kaffe og morgenmøde med de andre 
terapeuter 
 

9.00 
 

 Træning 
 

    
 

 

 Opsamling med klinisk underviser 
 
Frokost 
 

  12.30 
 

 Træning 
 
 

 
Fysiske rammer 
 
De studerende har fælles arbejdsrum med de ergoterapeutstuderende. Der er 
nyere PC med internetadgang til rådighed. 
 
Ved afslutning af hver praktikperiode laver den studerende en evaluering af 
praktikstedet, som bruges til intern løbende udvikling og kvalitetssikring 

 

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
 

 


