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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 
 

Afdeling for Traume-og Torturoverlevere ( ATT) Psykiatrien i 
Region Syddanmark. 
ATT har en afdeling i hhv Odense og Vejle, med samme 
afdelingsledelse bestående af hhv en 
funktionsleder/behandlingsleder for de ambulante forløb i huset 
og en for udgående og familieteam. 
 
Målgruppe : Afdeling for Traume- og Torturoverlevere 
behandler mennesker, som opfylder følgende kriterier: 

• Personen er blevet traumatiseret i et andet land end 
Danmark som følge af krig, forfølgelse, tortur eller 
andre former for organiseret vold og overgreb (typisk 
flygtninge og indvandrere og danske krigsveteraner). 

• Personen har sygesikring og lovligt ophold i Danmark 
• Personen har PTSD, kronisk PTSD eller kompleks 

PTSD som hoveddiagnose, eventuelt i kombination 
med en eller flere komorbide diagnoser. 

Ud over ovenstående inklusionskriterier vil det altid være en 
klinisk vurdering, hvorvidt den henviste patient kan profitere af 
et behandlingstilbud. 

Behandlingen er tværfaglig og der arbejdes i teams bestående 
af socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, 
familiebehandlere og sekretærer.  
Der er for nuværende ansat 10 fysioterapeuter ligeligt fordelt på 
de to matrikler. Der er en fagansvarlig fysioterapeut. 
 

 
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 

 1e) Den kliniske vejleder har ikke den specifikke klinisk 
vejlederuddannelse men mange års kliniskerfaring indenfor det 
psykiatriske fagområde, psykiatrisk fysioterapi, behandling af 
patienter med PTSD samt efteruddannelse i blandt andet Basic 
Body Awareness Therapy,( BBAT ) 
1g) fysioterapeuterne har alle klinisk erfaring fra psykiatrien, 
behandling af PTSD og en høj viden omkring psykiske og 



 
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   
 

fysiske følgevirkninger af tortur samt de kulturelle aspekter i 
arbejdet med mennesker fra andre kulturer.  
 
 
 
 
 

 
 
  
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
  
 

  
 2a) I fysioterapien er BBAT den primære referenceramme. 
Derudover anvendes der i behandlingen elementer fra 
forskellige metoder bla. mindfullness, psykomotorisk fysioterapi, 
kognitiv terapi, mere almene fysioterapeutiske metoder. 
 
2b) Fysioterapeuterne laver forundersøgelser med henblik på at 
vurdere patienternes kropslige ressourcer i forhold til om de vil 
kunne profitere af fysioterapi i gruppe, individuelle forløb eller 
om de skal tilbyde behandling i udgående team dvs i hjemmet. 
 
Forundersøgelsen består af enten BAS-MQ eller BARS-MH 
kropsundersøgelse med henblik på at afdække patientens 
kropslige ressourcer samt BPI smerteskema.  
Hvis patienten har været udsat for tortur skal de fysiske 
senfølger udredes i samarbejde med egen læge/speciallæge 
og fysioterapeuten lave en undersøgelse/ screening af følgerne 
efter ” falanga” dvs slag under fødderne og ophængning i 
skuldrene. 
 
Fysioterapeuterne varetager gruppe, individuelle behandlinger 
og behandling i patienternes eget hjem. Fokus i behandlingen 
er eksempelvis at arbejde med bevidstgørelse af kropslige 
reaktionsmønstre i forbindelse med PTSD herunder ændret 
kropsoplevelse, grænser, det kropslige alarmberedskab i 
forbindelse med angst, at øge opmærksomheden på kroppens 
signaler, at forstå og håndtere disse gennem 
kropsbevidsthedstræning og strategier.  
 
2c) 50 medarbejder på den samlede afdeling fordelt på 
psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere, familiebehandlere, 
psykiater samt administrativt personale. 
Der samarbejdes med egen læge, speciallæger, kommunale 
instanser i forhold til fx hjælpemidler, træning i kommunalregi, 
bandagist mm. 
 
 
 
2d) For nuværende pågår der en evaluering af afdelingens 
behandlingskoncept i samarbejde med administrationen i 



Region Syddanmark herunder en revidering af de 
fysioterapeutiske behandlings-og undersøgelsesmetoder. 
 
Fysioterapeuterne bliver løbende opkvalificeret gennem 
efteruddannelse, mono og tværfaglig supervision. 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
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  
 
 

  
3a) Gennem observationer i klinikken tilegner den studerende 
sig forståelse for det fysioterapeutiske arbejdsfelt inden for 
psykiatrien og særlig PTSD hos flygtninge og danske 
krigsveteraner 
3b) den studerende vil få mulighed for at følge afdelingens 
fysioterapeuter både i den monofaglige behandling og i 
samarbejdsfora fx behandlingskonferencer og tværfaglig 
teammøder. 
De studerende får stillet et kontor til rådighed, hvor der er 
computer og printer. 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
www.traumeogtorturoverlevere.dk 
www.psykiatrieniregionsyddanmark.dk 
  

 

http://www.traumeogtorturoverlevere.dk/
http://www.psykiatrieniregionsyddanmark.dk/
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