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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 

 

Træningsenheden er en decentral udførerenhed, der er fordelt på tre distrikter. 
Træningsenheden i Sønderborg by, som er praktiksted, er bemandet med 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. 
Hvert af de tre steder har en Daglig Leder, som er ansat under en Distriktsleder 
for hele Sundhedscentret. Sundhedscentret dækker afdelingerne 
Træningsenheden og Forebyggelsesenheden.  
Distriktslederen refererer til Chefen for Senior og Sundhed, Forvaltningen for 
Social og Sundhed. 
Træningsenheden er udfører på genoptræning og forebyggende træning iht. 
Sundhedsloven §140 og §119 samt vedligeholdende træning og genoptræning 
iht. Serviceloven §86.  
 
 
Administrative mål:  

∞ Sikker drift af IT-Sundhedssystemet CSC Sundhed 

∞ Opkvalificering af personale i forhold til tests, hjerneskadeområdet, 
kommunikation 

∞ Årlig revision af kvalitetsstandarder for træning 

∞ Årlig revision af indsatskataloget for Træningsenheden 

∞ Årlig revision af Træningsenhedens kliniske retningslinier (til internt 
brug) 

∞ Årlig revision af arbejdsgangsbeskrivelser 

∞ Justering af servicemål og udarbejdelse af driftsmål 

∞ Samarbejde med forskellige forvaltninger, f.eks. børn, ældre og 
arbejdsmarked 

 
Værdigrundlag for Træningsenheden er under fortsat udvikling. 

 
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 

 
 
 

 
Sønderborg Kommune har tre uddannede kliniske vejledere, to fysioterapeuter 
og en ergoterapeut. 
 
Klinisk vejleder varetager og har ansvaret for undervisning og vejledning, men 
benytter sig også af kollegaer og andre relevante samarbejdspartnere. 
Klinisk vejleder er uddannet på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg, 1999, og 
har i en årrække beskæftiget sig med reumatologi, og har siden begyndelsen af 
2008 været beskæftiget ved Sønderborg Kommune. 
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1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
sygeplejelæreres faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle sygeplejefaglige 
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   
 

 

 

  
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
  

 

 
Træningsenheden udfører: 
 
Almen Genoptræning efter Sundhedslovens §140 af borgere, som af 
sygehus er vurderet til at have en funktionsnedsættelse.  
 
-Efter forskellige ortopædkirurgiske diagnoser som har forårsaget skader eller 
funktionsnedsættelse i bevægeapparatet: alloplastikker, amputationer, operativt 
eller konservativt behandlede frakturer, rupturer, luksationer mm. i knæ, ryg, 
nakke, skulder, albue, hånd, ankel mm. 
 
-Efter forskellige neurologiske diagnoser: hemiparese, hemiplegi, 
senhjerneskade, hovedtraumer, demyeliniserende sygdomme mm. 
 
-Bækkenbundslidelser, cancer mm. 
 
-Efter langvarig indlæggelse/immobilisation blandt andet i forbindelse med 
medicinske sygdomme med almen svækkelse som følge. 
 
-Pga. kroniske lidelser som KOL, hjerteproblematikker, parkinson, sclerose, 
diabetes, RA, OA, hypermobilitet mm. 
 
 
Fysisk aktivitet og vejledning efter Sundhedslovens §119 af borgere som 
henvender sig i Sundhedscentret, via sygehus eller egen læge og som gennem 
en Sundhedssamtale er vurderet berettiget til et forløb: 
-borgere med livsstilssygdomme: hjerte- karsygdomme, diabetes, KOL, 
overvægt. 
Fra 1. januar 2014 udvides målgruppen til §119 forløb i Sundhedscentret til 
også at omfatte andre kroniske lidelser som f.eks. cancer, psykiatriske lidelser, 
rheumatoide lidelser mm.  
Undervisning til borgerne ift. deres kroniske lidelse varetages af personalet i 
Forebyggelsesenheden. 
 
Vedligeholdende træning og genoptræning efter Servicelovens § 86 
Ydes typisk til ældre borgere, der visiteres til et træningsforløb af varierende 
længde. Formålet kan være genoptræning efter akut svækkelse; 
vedligeholdende træning grundet nedsat funktionsevne; afdækning af 
træningsbehov; vejledning af borger, pårørende eller personale. 
Formålet med indsatsen er at vedligeholde eller forbedre borgerens 
funktionsevne, således at borgeren forbliver selvhjulpen så længe som muligt. 
 
Træningssteder 
Træning udføres på ét af de fem træningssteder (Nybøl og Sønderborg har 
hver to træningssteder)  eller i borgers eget hjem. 
Bassintræning kan vælges til borgere, som har særlig gavn af dette ift. deres 
funktionsnedsættelse. 
 
Der dokumenteres i CSC-Omsorg og CSC-sundhed. 
 



 

 

Der kan stilles bil/cykel til rådighed. 
 
Træningsenheden Sønderborg beskæftiger 11 fysioterapeuter, 5 
ergoterapeuter, 3 træningsassistenter og en sekretær. 
Der er yderligere 10 fysioterapeuter og 7 ergoterapeuter fordelt på 2 andre 
træningslokaliteter i kommunen. 
Der samarbejdes internt i Træningsenheden mellem faggrupperne. 
Ligeledes mellem de tre lokaliteter i Sønderborg, Nybøl og Nordborg. 
 
Samarbejdspartnere 

∞ Eksterne samarbejdspartnere: Region Syddanmark, Sygehus 
Sønderjylland, praktiserende læger, vognmænd og kommunale 
medlemmer i regionale arbejdsgrupper (Region Syddanmark)  

∞ Interne samarbejdspartnere: Forvaltningerne for Arbejdsmarked og 
Børn og Uddannelse. 

∞ Interne samarbejdspartnere (egen forvaltning): Andre fagområder i 
Forvaltningen for Social og Sundhed og andre fagområder i 
Sundhedscentret.  

 
Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter: Løbende kursusaktivitet med afsæt i en 
kompetenceplan, der udarbejdes årligt i afdelingen Senior og Sundhed. 

 

  
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  
 

 

 
De studerende har deres eget kontor med to PC´ere til deling. Kontoret ligger 
på samme gang som de øvrige kontorer i Træningsenheden. De studerende 
har adgang til alle træningssale og undersøgelsesrum, på lige fod med det 
øvrige personale. De studerende får ved behov adgang til vores IT-
sundhedsystemer og CADDI. 
 
Undervisningen tilrettelægges målrettet efter modulets indhold. 
Den studerende får mulighed for at møde mange og forskelligartede diagnoser, 
samt indgå i forskellige holdaktiviteter.  
For nogle modulers vedkommende, laves der aftaler med interne 
samarbejdspartnere omkring deltagelse i deres regi. 
 
Klinisk vejleder varetager holdtræning og individuel træning/behandling i det 
omfang det kan lade sig gøre, sideløbende. 
Desuden deltagelse i faste ugentlige og månedlige møder. 
 
Klinisk vejleder er ansat 35 t, og vil være til rådighed det meste af tiden. 
Der er endnu ikke planlagt kvalitetssikring af den kliniske undervisning. 
 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 
 http://www.sonderborgkommune.dk/borger/sundhedscentret/træning 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


