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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 

 

Generelt 

Vejlefjord Rehabiliteringscentret er beliggende i et 

naturskønt område ca. 25 km øst for Vejle. Vi bor i to nye 

5- etagers huse som vi flyttede ind til i 2007. Disse ligger 

ved siden af den gamle flotte sanatoriebygning fra år 

1900, omringet af park og skov med udsigt over fjorden. 

 

Vejlefjord Rehabiliteringscenter er godkendt som 

specialsygehus indenfor neurorehabilitering. Vi har 

foretaget behandling og genoptræning af personer med 

erhvervet hjerneskade siden 1984, og mere end 130 

voksne med erhvervet hjerneskade modtages hvert år til 

behandling og genoptræning på Vejlefjord.  

På nuværende tidspunkt er følgende tilbud aktive:  

 
1. NeuroVoksne behandler og genoptræner voksne 

mennesker som har pådraget sig en hjerneskade, 

størstedelen med følger efter apoplexi, dog også efter 

trauma eller tumor i hjernen.Patienterne kan have 

primært fysiske eller kognitive vanskeligheder. 

Målgruppen er bred og de sidste år modtages ligeså 

patienter som ikke er selvhjulpne. Der  kræves det, at 

personen er motiveret for behandlingen under 

indlæggelse.  

 
2. Almen rehabilitering er en af Vejlefjords afdelinger hvor 

der er sat fokus på den enkelte patients ressourcer og 

behov for at komme sig efter fx  hjerte- eller 

kræftsygdom eller en hofte/knæoperation. 
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3. Ny Fjordbo tilbyder rehabilitering til unge i alderen 16-

28 år med erhvervet hjerneskade. 

4. Parkinsonrehabilitering tilbyder i samarbejde med 

Parkinson Foreningen et ophold af  2 ugers varighed  til 

10 patienter af gangen ca. 2 gange om året. 

   
5. Børneneurocenter laver børneneuropsykologiske og 

neuropædagogiske undersøgelser, som har til formål at 

vurdere og beskrive barnets funktionsniveau, styrker og 

vanskeligheder og give anbefalinger til behandling og 

andre interventionsmuligheder. 

 

6.  VISO (Videns- og specialrådgivningsorganisation) 

opgaver som er en vejledende specialrådgivning i de 

mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.  

 

Vejlefjord Rehabiliteringscenter er i foråret 2011 blevet 

akkrediteret med Den Danske Kvalitets Model igennem 

IKAS. 

 

Vejlefjord Rehabilitering’s mission  
Vejlefjord Rehabiliterings mission er at hjælpe 

mennesker, der har oplevet funktionsnedsættelse af fysisk, 

emotionel, kognitiv eller social art til at blive maksimalt 

selvhjulpne og uafhængige. Er dette ikke muligt, arbejder 

vi sammen om at skabe rammerne for det bedst mulige 

alternativ. 
Tilfredse samarbejdspartnere er en forudsætning for 

fremgang, disse inddrages gennem åbenhed og oparbejdet 

gensidig tillid. 

Patienten og patientsikkerheden er omdrejningspunkt for 

enhver funktion på Vejlefjord Rehabilitering.  

Faglig ekspertise og høj kvalitet er det vi ønsker at være 

kendt for.  
  

  

 

  
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
  

 

 Fysioterapien 

Vi er i alt 7 fysioterapeuter på de forskellige afdelinger, 

ikke alle på fuld tid. Vi gør desuden brug af en vikarbank 

som indkaldes efter behov. 

Der tilbydes individuel træning/behandling til alle 

patienter, alt efter individuelle vurderinger og behov. 

Derudover foregår en del at træningen på udvalgte hold  

med specifik fokusering på patientens behov. Der tilbydes 

ligeså holdtræning i varmvandsbassin, styrke/kondition, 

syn/balance og naturhold.  Antal, udbud og indhold af de 

fysioterapeutiske hold er afhængig af hvilke patienter, der 

aktuelt er inde til genoptræning. Derudover lægges der op 

til at patienterne på eget initiativ selvtræner og  benytter 



Vejlefjords træningsfaciliteter evt. med vejledning fra 

fysioterapeuten. 

 

Den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i 

den enkelte patient og dennes fysiske og kognitive 

problemstillinger. Der lægges stor vægt på at øge 

patientens evne til problemløsning og til at tage ansvar for 

egen rehabilitering mhp. ansvar for fremtidigt liv i en ny 

livssituation. 

 

Fysioterapien har gode træningsfaciliteter med stort lokale 

til styrke- konditionstræningsmaskiner, varmvandsbassin,  

flere gruppetræningsrum og behandlingsrum. Til udendørs 

træning findes bl.a. cykler, petanquebane, udendørs 

styrketræningsredskaber og selvfølgelig de udfordringer 

naturen i sig selv giver. 

 

  
 
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  
 

 

 Praktik 
Som studerende i praktik på Vejlefjord vil du komme til at 

indgå i teamsamarbejdet om de hjerneskadede patienter og 

du vil komme til at deltage i de tværfaglige konferencer. 

Du vil skulle varetage både individuel behandling og du 

vil komme til at indgå i holdtræning med de øvrige 

fysioterapeuter. Som studerende er du således en del af 

både fysioterapiafdeling og af det tværfaglige team, som 

består af fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog, 

sygeplejerske, og talepædagog og neurolog efter behov. 

Du vil dele kontor med andre studerende, hvor der er 

computere med adgang til internet. Selve ”arbejsdstiden” i 

praktikken kan veksle afhængigt af de forskellige opgaver, 

der skal løses – det er du som studerende med til at løse.I 

løbet af praktikdagen vil der være tid til forberedelse, 

læsning og skriftligt arbejde.  

Mødetider 

Vi starter som regel kl.08.00 hver dag og arbejder indtil 

kl.15.00 eller 16.00.   

Vi selv bruger træningsuniform med logo på og du skal 

selv medbringe trænings- og badetøj, kondisko til såvel 

inden- som udendørs træning og dit navneskilt. 

 

Der er for tiden ingen indkvarteringsmuligheder. Da der 

ikke er offentlige transportmuligheder til at komme hertil 

er det nødvendigt at benytte sig af egen transport. Vi har 

en kantine, som I også er meget velkomne til at benytte. 

Det koster  375 kr. om måneden. 

 
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 I øvrigt henvises til vores hjemmeside på internettet. 

www.vejlefjord.dk 

 

http://www.vejlefjord.dk/


 


