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1. Organisatoriske og 
ledelsesmæssige 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 
 

Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt i Region Syddanmark, der har 
fælles sygehusledelse. Terapiafdelingen har selvstændig afdelingsledelse, der 
refererer direkte til sygehusledelsen. 

 
Sygehus Lillebælt, Vejle, Terapiafdelingen 

 
 

Terapiafdelingen leverer ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til 
patienter jf. Sundhedsloven, hvor patienten er omdrejningspunktet.  

 
Vision 
at bidrage til, at Sygehus Lillebælt er en rejse værd for patienterne 
at bidrage til sammenhængende og gode patientforløb  
at levere højst mulig faglig kvalitet  
at være en attraktiv og udviklingsorienteret afdeling  
at være et attraktivt klinisk uddannelsessted for studerende 

 
Værdier 
Resultater  
Ordentlighed 
Samarbejde 
Excellence  

 
Mål 
Høj patientoplevet kvalitet 
At leve op til afdelingens kvalitetsmål  
At faglige ydelser er opdaterede i forhold til nyeste viden 
At bidrage med udvikling af ny viden 
At ny viden implementeres relevant i daglig praksis 
At sikre et læringsmiljø, hvor medarbejdernes potentiale udnyttes 
At sikre relevant kompetenceudvikling af medarbejdere 
At sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel 
At sikre gode samarbejdsrelationer 
At afdelingens ressourcer udnyttes optimalt (personale, økonomi, fysiske 
rammer, teknologi) 

 
 
 

Patienter indenfor ortopædkirurgi, medicin, hæmatologi, neurologi, 
hjertemedicin (herunder hjertehold), onkologi (herunder lymfødembehandling 
og krop & kræftbehandling), organ- og plastikkirurgi (herunder mammahold). 

 
 
I Terapiafdelingen arbejder såvel fysio- og ergoterapeuter i grupper efter de 
kliniske specialer:  

• Ortopædkirurgi 
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• Medicin herunder reumatologi og hæmatologi, hjertemedicin 
herunder hjertehold og intensiv 

• Onkologi, organ- og plastikkirurgi herunder mammacenter 
 

 
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 

 
1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
undervisers faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle fysioterapifaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og 
efter-/videreuddannelse 

 
1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og bedømmelse 
 
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering 
af de kliniske vejledere/undervisere 
 

  
 
 
 
 
Den kliniske underviser har klinisk vejlederuddannelse 

  
 
 

Den kliniske underviser deltager i såvel faglige som pædagogiske kurser 
 
 
 

Den kliniske underviser er en fysioterapeut med en mangeårig, bred klinisk 
erfaring og uddannelse 

 
 

Den kliniske underviser har ansvaret for den daglige kliniske undervisning, 
vejledning og bedømmelse. Det overordnede ansvar har afdelingsledelsen i 
Terapiafdelingen. 

 
Terapiafdelingen ønsker at skabe rammer, så den kliniske underviser er 
kvalificeret til underviseropgaven pædagogisk og fysioterapifagligt. 

 
  
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
  
 

 
 
 
 
Eksempler på patientkategorier:  

• Ortopædkirurgiske patienter 
• Medicinske patienter 
• Hjertemedicinske patienter 
• Organkirurgiske patienter herunder mammaopererede 
• Onkologiske patienter 
• Patienter med lymfødem 

 
Terapiafdelingen varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af  
patienter under indlæggelse samt ambulant i form af  
specialiseret genoptræning i henhold til Sundhedslovens § 140. Terapeuterne  
visiterer i øvrigt patienter videre til relevant trænings-/behandlingstilbud i  
eksempelvis kommune eller på klinik for fysioterapi. 
 
1 chefterapeut, 2 afdelingsterapeuter, 1 klinisk underviser, 1 ph.d. studerende, 
29 fysioterapeuter, 14 ergoterapeuter, 2 portører,1 sygehjælper og 1 
sundhedsmedhjælper og 1afdelingsmedhjælper. 
Daglige samarbejdsrelationer med flere faggrupper: sygeplejerske, social- og 
sundhedsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, læge, portør, sekretær etc. 
Desuden samarbejde i form af konference, stuegang, lægekontrol og mulighed 
for udskrivningskonference, hjemmebesøg. 
 
Vejle Sygehus er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel og i 
Terapiafdelingen er der udarbejdet kliniske retningslinjer for den 
fysioterapeutiske praksis, der til stadighed opdateres og justeres. 
Retningslinjerne anvendes bl.a. som udgangspunkt for de studerendes arbejde 
med patienterne. 
Terapiafdelingen er en aktiv medspiller i forsknings- og udviklingsprojekter i 
samarbejde med de kliniske afdelinger og en ph.d. studerende er tilknyttet 
afdelingen vedrørende skulderpatienter.  

  
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 

  
 
 
 
 
 
I modul 9 og 12 har de studerende selv patienter. Antallet af patienter vil 
gradvis øges i periodens forløb og vil typisk ligge på 2-5 patienter om dagen. 
Den kliniske underviser hjælper og vejleder efter behov. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 

Ud over selv at undersøge og behandle patienter, vil den studerende have 
mulighed for at samarbejde med en fysioterapeut om mere 
komplicerede patienter.  
Der afholdes én eller flere ”klinikker”, hvor en studerende udfører en 
undersøgelse af og/eller træning med en patient, mens klinisk underviser og 
medstuderende overværer - efterfølgende feedback med henblik på refleksion 
og klinisk ræsonnering. 
Derudover kan der være mulighed for at medvirke på de forskellige 
træningshold samt overvære fysioterapeutiske specialer som eksempelvis 
lymfødembehandling. 
Endelig kan der være mulighed for at overvære en operation, se behandling på 
intensivafdelingen, se undersøgelser på røntgen afdelingen samt observere 
anden relevant undersøgelse og behandling, som foregår på sygehuset. 
 
 
 
I Terapiafdelingen er der et kontor til fysioterapeutstuderende med PC´er med 
internetopkobling, briks, skriveborde, whiteboards osv. Der er 
også adgang til afdelingens lille bibliotek 
 
Den kliniske underviser superviserer, giver feedback, vejleder og underviser 
(eller arrangerer undervisning) i forbindelse med planlægning og udførelsen af 
undersøgelse og behandling af patienter. Desuden gives vejledning og 
tilbagemelding i.f.m. den studerendes skriftlige arbejde (daglig journalføring, 
arbejdsjournaler osv.). 
 
Den kliniske underviser er overordnet til rådighed i de studerendes mødetid. 
Det aftales individuelt, hvornår der er brug for at klinisk underviser går med til 
undersøgelse, behandling eller træning og giver feedback på fx 
arbejdsjournaler.  
Den kliniske underviser deltager i interne og eksterne møder mhp. at sikre 
faglig og pædagogisk udvikling/planlægning. 
 
Det forventes, at den studerende forsøger at integrere sig på arbejdspladsen,  
og herved får kendskab til det faglige og sociale miljø på et sygehus. 
Det er vigtigt at den studerende tager ansvar for sin læring både på det  
personlige og faglige plan. Desuden er det vigtigt at den studerende er bevidst 
om sit ansvar overfor patienterne.  
 
Praktiske oplysninger for de studerende: 
Timetal: 30 timer om ugen på praktikstedet fordelt på 5 dage. Derudover 
kan der påregnes ca.10 timers forberedelse/hjemmearbejde om ugen. 
 
Mødetider 
Terapiafdelingen har åbningstid fra kl. 7 – 18 på hverdage. Den kliniske 
undervisning finder primært sted dagligt på hverdage i tidsrummet 8.00 – 14.00. 
Individuelt planlagte mødetider skal aftales med klinisk underviser inden 
praktikkens start. 
 
Uniform og navneskilte 
Der udleveres uniform (kittel og bukser) og navneskilt/adgangskort. 
Indendørssko skal medbringes. I omklædningsrum er der skab og mulighed for 
bad. 
 
Transport 
Der er gratis parkering for personale i P-hus. Med tog er der trinbræt ved 
sygehuset. 
 
Kantine 
Frokost kan købes i personalekantine. Der er køleskab og mikroovn i 
afdelingen. 
 
Den kliniske undervisning evalueres via Region Syddanmarks 
praktikevalueringsportal, og resultaterne herfra anvendes i kvalitetssikringen af 
den kliniske undervisning samt afdelingen som klinisk undervisningssted. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm258366 
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