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1. Organisatoriske og ledelses-
mæssige forhold  

  

  
  
  

Præsentation af fysioterapifaglige, 
organisatoriske og 
ledelsesmæssige grundlag, rammer 
og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedets 
betegnelse, organisation og struktur 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning 
for fysioterapien 
 
1c) Det kliniske områdes 
patient/bruger-kategorier 
 
1d) Organisering af fysioterapien 
 

Træning og rehabilitering er en selvstændig decentral enhed i 
Haderslev Kommune, der varetager følgende terapeutiske 
opgaver:  
Al Genoptræning fra sygehus efter sundhedslovens §140 
Al Genoptræning og vedligeholdende træning efter 
servicelovens § 86 stk. 1 og 2 
Patientrettet forebyggelse efter Sundhedslovens §119, tilbud 
indenfor diabetes-, lunge- og hjerteområdet.  
 
Vi modtager samlet ca. 1500 patienter årligt indenfor alle 
ovennævnte kategorier. 
Alle fysioterapeuter og ergoterapeuter er organiseret i en 
enhed, men i fysiske teams på 4 matrikler. På en af matriklerne 
er samlet et tværfagligt neuroteam, som består af ergo-. og 
fysioterapeuter, der varetager træningen af vores neurologiske 
patienter.  
 
Studerende placeres normalt på vores hovedmatrikel, som 
indeholder vores administration, koordinatorer, samt 14 
fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. 
 
 

 
Præsentation af 
uddannelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder: 
 
1e) Kliniske vejlederes formelle 
pædagogiske kompetence svarende 
til klinisk vejleder-uddannelse og 
anden pædagogisk uddannelse, fx. 
1/6 diplomuddannelse 

 

 
Afdelingen har 2 kliniske undervisere, der varetager 
praktikkerne på skift. 
 
Majbritt Skov Andreasen er uddannet fysioterapeut fra 
Fysioterapeutskolen i Esbjerg i 1997. 
Hun har været ansat som trænende terapeut ved Haderslev 
kommune siden 2001. 
Majbritt har en bred erfaring indenfor det ortopædkirurgiske og 
geriatriske område – både i kommunalt og sygehus-regi. 
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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   
 

Anita Arvad Laustsen er uddannet fysioterapeut fra 
Fysioterapeutskolen i Odense i 2005. Hun har været ansat som 
trænende terapeut ved Haderslev kommune siden 2005. 
Anita har en bred erfaring med genoptræning af borgere 
indenfor det ortopædkirurgiske (primært skulder og UE) samt 
det geriatriske område.  
 
 
 
 
Klinisk vejleder varetager planlægning af praktikken samt 
undervisning og vejledning i samarbejde med relevante 
kollegaer. 
 
Begge kliniske vejledere har taget klinisk vejleder udannelsen. 

 
 
 
  
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  
 

  
Træning og rehabilitering står for genoptræning efter 
Sundhedslovens § 140 og modtager: 
-Patienter med forskellige Ortopædkirurgiske diagnoser, eks. 
frakturer, alloplastikker, postoperative og konservative ryg-, 
knæ- og skulderproblematikker. 
-Patienter med neurologiske skader efter blodprop, 
hjerneblødning og hovedtraumer. 
-Patienter med geriatriske problemstillinger, eks. almen 
svækkelse som følge af langvarig sygdom. 
-Patienter med livsstilssygdomme som Diabetes, KOL og 
hjertelidelser. 
Endvidere står vi for genoptræning og vedligeholdende træning 
efter Servicelovens § 86. Patientgruppen er her typisk ældre 
borgere med forskellige problemstillinger. 
 
Afdelingen har også et 10 ugers sundhedsfremmende 
trænings- og livsstilstilbud til borgere med Diabetes, hjerte- og 
lungelidelser. Udover terapeuter indgår sygepleje, diætist og 
patientforeninger i tilbuddet. 
 
Dokumentation foregår via omsorgs-systemet CSC Træning. 
 
Afdelingens samarbejdspartnere er sygehuse, praktiserende 
læger, den kommunale visitation, sygepleje, specialrådgivning, 
Jobcenter, samt kommunale sundhedsfremmende tilbud, 
motionsrådgivning, kronikerskole (standford). Desuden 
samarbejder vi med Ældresagens Motionsvenner, VSU om et 
senhjerneskadetilbud, og med boligforeningen HAB om ”Den 
aktive park” et offentligt tilgængeligt træningsanlæg designet til 
genoptræning. 
 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

 
Præsentation af den studerendes 
studievilkår og -muligheder i relation 
til modulernes foreskrevne 
kompetencer (j.fr. studieplan for 
modulet): 

 Sundhedscentret modtager 3 studerende ad gangen på alle 
semestre. De studerende har eget kontor med adgang til 1 PC, 
og får adgang til vores journalsystem efter behov.  De kan 
benytte samtlige faciliteter i afdelingen på lige fod med andre 
ansatte. De studerende skal selv sørge for hensigtsmæssig 
påklædning i praktikken. 



 
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  
 
 

Praktikken planlægges så indholdet matcher det enkelte 
moduls målsætning, og de studerende vil møde forskellige 
diagnosegrupper som trænes/behandles individuelt eller på 
hold. Træningen kan også foregå i borgerens eget hjem. 
 
Mødetid er mandag- fredag fra kl. 08.00-14.00, med forbehold 
for ændringer i forhold til travlhed i afdelingen. 
 
Klinisk vejleder er ansat 37 timer og vil stort set kunne bistå de 
studerende hele tiden. Der kan dog forekomme mødeaktivitet, 
og der udføres holdtræning sideløbende med afvikling af 
praktikken. Der er mulighed for at henlægge en del af 
praktikken til andre relevante matrikler under Sundhedscentret. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
http://www.haderslev.dk/borger/sundhed-og-
helbred/genoptræning  
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