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1. Organisatoriske og ledelsesmæs-

sige forhold  

  

  

  

  

Præsentation af fysioterapifaglige, organisa-

toriske og ledelsesmæssige grundlag, ram-

mer og vilkår, herunder: 

 

1a) Undervisningsstedets betegnelse, orga-

nisation og struktur 

 

1b) Værdigrundlag og målsætning for fysiote-

rapien 

 

1c) Det kliniske områdes patient/bruger-

kategorier 

 

1d) Organisering af fysioterapien 

 

Organisation 

Træningsafdelingen er en kommunal enhed, organiseret under 

forvaltningen ”Social, Arbejdsmarked og Sundhed” i Tønder 

kommune. Vi er i alt 24 ansatte; 15 fysioterapeuter, 7 ergotera-

peuter, en træningsassistent og 2 sekretærer som er fordelt på 

3 forskellige matrikler: Klosterparken (genoptræning af neurolo-

giske ptt), Sundhedshuset Skærbæk og Træningsafdelingen på 

Tønder Sygehus. 

Genoptræning foregår på alle 3 matrikler, i borgerens eget hjem 

og på kommunens korttidscentre og plejecentre. Studerende vil 

få base på Tønder Sygehus. 

Træningsafdelingen arbejder efter sundhedslovens § 140, hvor 

kommunen tilbyder genoptræning efter udskrivelse fra sygehus 

til borgere bosat i kommunen, eller til borgere der ønsker gen-

optræning i Tønder kommune af forskellige grunde. Vi vareta-

ger desuden specialiseret genoptræning, § 140s, efter aftale 

med Region Syddanmark. Desuden tilbydes genoptræning efter 
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servicelovens § 86.1, hvor borgeren ikke har haft tilknytning til 

sygehus, men har en funktionsnedsættelse der kræver genop-

træning. Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86.2 

tilbydes på hold fordelt over hele kommunen.  

Værdier 

Tønder kommunes overordnede værdier, som også er gælden-

de for træningsafdelingen er: 

Udvikling - vi udfordrer rammerne,  

Organisation - vi arbejder samlet og dynamisk 

Personale - vi tager ansvar 

Ledelse - vi viser vej 

-Og vi gør det i dialog.  

 

Patientkategorier 

Genoptræning foregår enten individuelt og/eller på hold.  

Eksempler på hold:  

 Ryghold (konservativ, dese, opereret) 

 Kronikerhold (hjerte/KOL/type 2 diabetes) 

 Hjertehold (fase 2a) 

 Knæhold 

 Hoftehold 

 Skulderhold  

 Amputationshold 

 Vedligeholdelses-hold  

Eksempler på diagnoser for individuelle træningsforløb:  

 Skulder 

 Albue 

 Ryg 

 Hofte 

 Knæ 

 Ankel 

 Amputation 



 Cancer 

 Lymfødem  

 Gynækologiske 

 Neurologiske 

 Osteoporose 

 Medicinske (lungefys) 

Ergoterapeuterne varetager genoptræning af håndpatienter, 

kognitiv træning, ADL træning og FOTT. 

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 

sygeplejelæreres faglige og pædagogiske 

uddannelse 

 

1g) Den generelle sygeplejefaglige eksperti-

se, 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   

 

Kliniske undervisere 

Vi er to kliniske undervisere i Træningsafdelingen, Eva Wen-

dicke og Anne Prasno. Vi skiftes til at have ansvaret for stude-

rende og vikarierer for hinanden. Træningsafdelingen har været 

praktiksted siden 2009.  

Eva: 

Uddannet fysioterapeut fra Esbjerg-skolen i juni 2005.  

Har arbejdet 3 måneder på Sønderborg Sygehus. Fra dec. 

2005 på Tønder Sygehus. Siden 2007 ansat ved Tønder Kom-

mune i Træningsafdelingen. Uddannet klinisk underviser i nov. 

2011. 

 

Anne: 

Uddannet fysioterapeut fra Odense-skolen i jan. 2007. 

Har arbejdet 3 måneder på Sundhedscentret i Sønderborg 

Kommune. Siden okt. 2007 ansat ved Tønder Kommune i Træ-

ningsafdelingen. Uddannet klinisk underviser i marts 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Fysioterapifaglige forhold 

 

 

 

Præsentation af de fysioterapifaglige, tvær-

faglige og tværsektorielle forhold, herunder: 

 

2a) Typiske patientsituationer, patientfæno-

mener og patientforløb 

 

2b) Fysioterapifaglige opgaver, problemstil-

linger og metoder 

 

2c) Personalesammensætning og samar-

bejdspartnere 

 

2d) Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter

  

 

Træningsopgaver  

De studerende kan, afhængig af hvilket modul de er på, vareta-

ge træningsopgaver i Træningsafdelingen (både individuelle 

patienter og holdtræning), på korttidscentre, plejecentre og i 

borgerens eget hjem. Træningsopgaverne vil, pga. de mange 

forskellige diagnosegrupper, variere meget og der vil være mu-

lighed for både korte og lange forløb. 

Tværfagligt samarbejde  

Der er et tværfagligt samarbejde mellem ergo- og fysioterapeu-

ter, samt andet personale der er tilknyttet borgeren, som f.eks. 

plejepersonale, sygepleje, egen læge, hjælpemiddelterapeuter, 

bandagist og sygehuspersonale.  

Planlægning af ugen 

7. modul, 9.modul og 12. modul studerende er selv ansvarlig for 

at planlægge deres ugeskema, i samråd med klinisk undervi-

ser. Der er udarbejdet forløbsbeskrivelser på alle patientkatego-

rier, som skal følges så vidt muligt.  

Udviklingsaktiviteter  

Vi har ca. 6 gange om året intern undervisning, hvor faglige 

emner tages op og terapeuter underviser hinanden, f.eks. efter 

et kursus. Vi har en udviklingsterapeut, som står for at fremme 

den faglige udvikling. Derudover prioriteres hvem der kan 

komme på faglige kurser.  

 3. Uddannelsesmæssige forhold  

 

  

 

Præsentation af den studerendes studievilkår 

og -muligheder i relation til modulernes fore-

skrevne kompetencer (j.fr. studieplan for 

modulet): 

 

3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk 

undervisning i relation til den studerendes 

individuelle studieplan 

 

Faciliteter 

De studerende har eget kontor, hvor der er adgang til compute-

re. 

Træningsafdelingen er beliggende på Tønder Sygehus. Vi har 

en stor gymnastiksal, hvor der foregår holdtræning samt indivi-

duel træning. Desuden har vi 2 mindre gymnastiksale til indivi-

duel træning, individuelle behandlingsrum, frokostrum og diver-

se kontorer.  



3b) Studieforhold og læringsmiljø, der pæda-

gogisk understøtter den studerendes faglige 

og personlige læreprocesser  

 

3c) Studiemetoder og undervisningsfacilite-

ter, 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 evalue-

ring  

 

 

Der er 2 korttidscentre i Tønder Kommune. Her indlægges bor-

gere til træning inden udskrivelse til eget hjem.  

Eks. på en dag for de studerende  

8.00-8.45: patient/hold/forberedelse/møde/dokumentation 

8.45-9.00: morgenpause 

9.00-12.00: patient/hold/dokumentation 

12.00-12.30: frokost 

12.30-14.00: patient/hold/dokumentation 

Der kan være afvigelser, som aftales individuelt.  

Praktiske informationer til studerende 

Der sendes mail via blackboard ud til de studerende inden 

praktikstart med praktiske informationer.  

Mødertiderne kan se sådan ud men kan dog variere. 

Mødetider hos Anne: 
Man 8-14 

Tirsdag 8-15 

Ons 8-14 

Tors 8-15 

Fre 8-12 

  

Mødetider hos Eva: 

Man 8-14 

Tirs 8-15 

Ons 8-12 

Tors 8-15 

Fre 8-14 
 

Uniform: Modul 1-4 anvender eget tøj, modul 7-12 får unifor-

mer. Der tages en ren uniform/eget tøj på hver dag. Når eget 

tøj anvendes skal bukselængden dække knæene, skulderne 

skal være dækkede. 

Husk navneskilt og indendørs sko. 

Hygiejne: Ingen neglelak, ure, ringe og armbånd. Langt hår 

bindes op/samles.  

Forplejning: Madpakke eller mulighed for at købe mad i kanti-

nen på sygehuset.  

Togforbindelse: Der er togforbindelse fra Esbjerg til Tønder, 

tættest på Træningsafdelingen er station Tønder Nord.  



Bolig: Kommunen kan være behjælpelig med at finde bolig i 

praktikperioden.  

 

Eventuelle link til det kliniske undervisnings-

steds hjemmeside.  

 

  

  

 


