
  
BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
  
Klinisk undervisningssted Varde Fysioterapi & Træningscenter 
Adresse Vestre Landevej 67, 6800 Varde 
Telefon 75 22 35 30 
E-mail info@varde-fysioterapi.dk 
Praktikbærende leder Peer Larsen 
E-mail peer@varde-fysioterapi.dk 
Klinisk vejleder Ida Uhd Jepsen 
E-mail vejleder@varde-fysioterapi.dk 
Dato 27.05.2015 
 
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 
 

Ad.1a. Varde Fysioterapi & Træningscenter er 
organiseret med en klinik afdeling, en kommunal 
genoptræningsafdeling, et træningscenter, en massør 
afdeling og en drift- & administrationsfunktion. Udover 
dette er der et kursus og et erhvervs afsnit. 
 
Klinikken er på 2500 kvm og rummer 30 behandlingsrum, 
træningscenter, 3 sale til lukket holdtræning, 
varmvandsbassin, samt kursuscenter. 
Patienterne henvises fra læger og sygehuse i området 
med mange forskellige behandlings- og 
genoptræningsbehov. Træningscentret har ca. 2000 
medlemmer, som træner individuelt i maskiner eller 
deltager på ét af vores mere end 40 ugentlige fitnesshold. 
 
Ad.1b. Klinikkens målsætning er at levere et bredt udbud 
af behandlings- og træningstilbud på et højt fagligt 
niveau, ved at gøre det lidt bedre hver dag, og det skal 
være lysten der motiverer og dermed gør det sjovt. 
 
Alle fysioterapeuter hos Varde Fysioterapi arbejder efter 
moderne fysioterapeutiske principper. Alle er løbende i 
gang med efteruddannelse, for at supplere vores 
grunduddannelse som autoriserede fysioterapeuter. 
Vi søger til stadighed, at være højt fagligt kvalificerede, 
for at kunne yde vores patienter og klienter den mest 
effektive og bedst mulige behandling. 
 
Ad.1c. Klinikken får henvist et bredt udsnit af patienter fra 
lægen og sygehuset til behandling og træning individuelt 
eller på hold. Træningen kan være genoptrænende såvel 
som vedligeholdende. Varde kommune visiterer patienter 
fra sygehusene med genoptræningsplan. 
  

Ad.1d. Klinikken beskæftiger behandlere med et 
selvstændigt ydernr, private fysioterapeuter som 
arbejder udenfor ydernr, funktionær ansatte 
fysioterapeuter og administrativt personale. Derudover 
arbejder fire fysioterapistuderende som træningsvejleder 
og hjælpepersonale.  



 
 
 
 

 
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   
 

 
Ad.1e. Den kliniske vejleder blev uddannet til 
fysioterapeut i år 2000. 
 
 
Ad.1f+g. Den kliniske vejleder har erfaring fra arbejde på 
sygehus, med genoptræning af indlagte neurologiske, 
medicinske og ortopædkirurgiske patienter, samt 
ambulant behandling. Den Kliniske vejleder har siden 
2006 arbejdet med kommunal genoptræning. 
Den Kliniske vejleder har bred erfaring indenfor klinisk 
fysioterapi og har flere manuelle kurser indenfor 
skulderbehandling, ryg og nakke behandlinger, 
Mulligankoncept og er eksamineret  idrætsfysioterapeut. 
Hun har en dipmedac eksamen i akupunktur i DFFA regi. 
Hun har hele kursusrækken i MTT, MET samt 
Smertekurser indenfor SMOF, etc. 
 
Ad.1h. Det er den kliniske vejleder som er ansvarlig for 
undervisning, vejledning og bedømmelse af de 
studerende.  
 
Ad.1i. Den kliniske vejleder har gennemført den kliniske 
vejleder uddannelse i efteråret 2014. Den fast udpegede 
afløser vil på sigt også blive uddannet klinisk vejleder. 
 

 
 
 
  
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
  
 

 
Ad.2a. Klinikkens patientklientel omfatter både akutte og 
kroniske patienter. Dette være sig indenfor det 
ortopædiske, reumatologiske, medicinske og 
neurologiske område. Kompleksiteten varierer meget. 
 
Vi har to typiske patientforløb: 
En patient der har været igennem undersøgelse og evt 
operation hos en af regionens sygehuse bliver visiteret til 
kommunal genoptræning f.eks 10 gange. De kommer ind 
til undersøgelse hos én af vores kommunale 
genoptræningsfysioterapeuter, og fortsætter der efter 
med den kommunale genoptræning på et lille hold af 3-4 
patienter eller stort hold 5-8 patienter de 10 gange det er 
bevilliget. Hvis der er behov vil den kommunale 
genoptræningsfysioterapeut manuel behandle patienten 
undervejs. 
En anden patient kommer fra sin praktiserende læge med 
en henvisning og bliver undersøgt og behandlet af én af 
vores privat praktiserende fysioterapeuter.  
.  
Efter den manuel behandling kræver langt de fleste 
patienter en periode med genoptræning, og vi opfordrer 
kraftigt vores patienter til at følge dette. Der er mulighed 



for at deltage på hold med fokus på nakke/skulder, ryg 
eller knæ, hvor ca 6-8 patienter superviseres af en 
fysioterapeut 1-2 gange i ugen. Efter dette 
genoptræningsforløb kan patienterne fortsætte deres 
træning som medlem i vores træningscenter, hvor der er 
et bredt udvalg af holdtilbud ud over muligheden for at 
selvtræne i centret, når det passer patienter.   
For patienter med kroniske smerter kører vi smerteskole  
3-4 gange om året, hvor patienterne informeres om 
smertens natur ud fra den nyeste viden. Derfra forsøger vi 
at hjælpe patienterne med at udvikle og følge et 
passende træningsforløb.  
Hver 6. måned testes de vederlagsfrie patienters aktuelle 
funktionsniveau, og deres træningsprogrammer justeres 
ift resultaterne, hvis dette er relevant. 
 
Ad.2b. Generelt på klinikken vægter vi undersøgelse 
meget højt. Det er spændende, meningsfyldt og med 
gode resultater, at vi behandler, træner og vejleder vores 
patienter efter en grundig og meget faglig fysioterapeutisk 
undersøgelse af vores patienters aktuelle problemer. 
 
Ad.2c. På klinikken arbejder 19 selvstændige 
praktiserende fysioterapeuter (5 af dem arbejder udenfor 
sygesikringen), og der er ansat 7 fysioterapeuter til at 
varetage den kommunale genoptræning af ambulante 
patienter. Den daglige drift styres af en administrativ leder 
i samråd med klinikejeren. Derudover er der ansat 4 
sekretærer, 3 massører og en ergoterapeut. 
 
Eksternt samarbejder huset med privat praktiserende 
læger, speciallæger og sygehuslæger i Region 
Syddanmark, samt tandlæger i Varde og Esbjerg 
kommuner. Derudover vejleder og rådgiver vi forskellige 
patientforeninger, når de har behov for dette. 
Samarbejder med kommunens Center for 
Sundhedsfremme. 
Internt i huset samarbejder fysioterapeuterne på tværs af 
privat og kommunal regi. Og de fysioterapeuter, som 
behandler, samarbejder meget med de fysioterapeuter 
der er ansvarlige for de fysioterapeutiske 
genoptræningshold (nakke/skulder, ryg og knæhold) 
Derudover samarbejdes der med vores 3 massører 
 
Ad.2d. Som en del af vores efteruddannelsesplan har 
kursusafdelingen planlagt kursusforløb fortløbende, hvor 
både fysioterapeuter fra huset og udefra deltager.  
Klinikejeren underviser internt i små grupper, udover at 
indlejerne laver egne studiegrupper i forhold til 
specialer/interesseområder og i eksamensammenhæng.  
 
Derudover kører vi pt. to projekter på klinikken, hvor 
behandling, træning og sygdomme undersøges. 
 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

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

   
Ad.3a. Det tilstræbes at den kliniske vejleder 
tilrettelægger den kliniske undervisning ud fra den enkelte 
studerendes faglige niveau og de af modulets beskrevne 



 
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  
 
 

fastsatte rammer og mål. 
 
Ad.3b. Alle på klinikken deltager i integreringen af de 
studerende i klinikkens dagligdag og er behjælpelig ift. 
eventuelle problemstillinger. Refleksion intern i 
studiegruppen, støttet af den kliniske vejleder, skal være 
med til at sikre personlige og faglige læreprocesser.  
 
Ad.3c. Der vil til de studerende være et separat 
møderum/undervisningsrum med skriveborde, computere  
og briks. De studerende har adgang til klinikkens bibliotek 
og netværk og hermed også klinikkens IT-system. 
 
Ad.3d. Den kliniske vejleder er til dagligt tilknyttet 
genoptræningsafdelingen som behandler. Afhængig af 
antallet af studerende og deres niveau vil er været afsat 
den nødvendige tid. 
 
Ad.3e. Der er dagligt fastsat tider til refleksion og 
evaluering ved den kliniske vejleder. Herudover vil der 
være en personlig forventningssamtale, midtvejs- og slut 
evaluering. Klinisk vejleder sparer med andre kliniske 
vejledere og indgår i supervisionsgruppe. For at sikre et 
højt fagligt niveau i undervisningen inddrages nogle af 
klinikkens terapeuter med særlige kompetencer og 
erfaringer i dele af denne undervisning. Der udpeges en 
fast afløser for den kliniske vejleder, som dagligt kan 
sparer med primære vejleder. Afløseren vil på sigt også 
blive uddannet klinisk vejleder. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  
www.varde-fysioterapi.dk 
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