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Adresse
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Klinisk underviser
E-mail

Martin Brandt Clausen
mabc@rn.dk

Dato

Organisatoriske og
ledelsesmæssige forhold
Præsentation af det kliniske
undervisningssteds fysioterapeutiske
virksomhedsfelt, uddannelsesmæssige og
organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,
herunder:

Psykiatrien i Region Nordjylland under Aalborg Universitetshospital er opdelt i Klinik
Syd, Klinik Børn og Unge - begge klinikker ligger i Aalborg - og Klinik Nord, som er
beliggende i hhv. Thy/Mors og Brønderslev.
Fysioterapiafdelingen i Aalborg hører organisatorisk under Klinik Syd og har til huse på
Mølleparkvej 10.



Undervisningsstedets betegnelse,
organisation og struktur



Værdigrundlag og målsætning for
fysioterapien



Det kliniske undervisningssteds
evt. specialistfunktion



Det kliniske undervisningssteds
patient/bruger felt



Organisering af fysioterapien

Fysioterapiafdelingen er en tværgående klinisk funktion, hvor der tilstræbes høj grad af
specialisering, men hvor personaleressourcerne samtidig fordrer, at alle terapeuter har
mere end ét specialefelt.

Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:

Fysioterapiafdelingen er beliggende på Mølleparkvej – og på Brandevej er der et enkelt
behandlingslokale.
Med kun ganske få undtagelser undersøges og behandles patienterne i
fysioterapiafd./lokalet på Brandevej.





Kliniske underviseres
fysioterapifaglige og pædagogiske
kompetence, fx klinisk erfaring,
efter/videreuddannelse
Kliniske underviseres formelle
pædagogiske kompetence
svarende til minimum 1/6
diplomuddannelse eller 9 ECTSpoint.

Fysioterapiafdelingen har siden skolens start været praktiksted for studerende.
Arbejdet i Psykiatrien bygger på definerede værdier, som omsættes til det
fysioterapeutiske kliniske virke: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
Fysioterapeuterne indenfor Psykiatrien har en høj faglig standard: to har
videreuddannelse i Norsk PsykoMotorisk Fysioterapi (NPMF), to er godkendt specialist i
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og endelig har en fysioterapeut afsluttet
Masterprogram i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi,
Tromsø

Den kliniske underviser er en erfaren kliniker med relevant efteruddannelse.
Den kliniske underviser deltager i møder på sygehuset og i UCN-regi.
Den kliniske underviser modtager 3 – 4 studerende.
Fysioterapiafdelingen modtager henvisninger fra samtlige afsnit og ambulatorier i Klinik
Syd og Klinik Børn og Unge..
Klinik Syd er for voksne patienter og består af intensive afsnit, åbne specialeopdelte
behandlingsafsnit og specialeopdelte ambulatorier samt lukkede retspsykiatriske
sengeafsnit og ambulatorier.
Klinik Børn og Unge består af et enkelt åbent sengeafsnit og specialeopdelte
ambulatorier, herunder et med Klinik Syd fælles ambulatorium for personer med
spiseforstyrrelser.

De fysioterapifaglige forhold.
Præsentation af de fysioterapifaglige,
tværfaglige og tværsektorielle forhold, der
danner det faglige grundlag for, at de

I fysioterapiafdelingen hviler kropsforståelsen på en bio- psykosocial tænkning, hvor
kroppen er centrum for erfaring og udtryksfelt for forståelse for livshistorien og den
aktuelle livssituation.
Langt overvejende henvises patienter med kropslige symptomer, som knytter sig til den

studerende kan udvikle de kompetencer,
der er beskrevet i de relevante moduler.
herunder:


Typiske patient/borger
situationer, fænomener og forløb



Fysioterapifaglige opgaver,
problemstillinger og metoder



Personalesammensætning og
samarbejdspartnere



Fysioterapifaglige forsknings – og
udviklingsaktiviteter



Fysioterapifaglig dokumentation
og kvalitetssikring

psykiatriske lidelse. Det kan f.eks. være muskulære spændingstilstande, kropslige
uvirkelighedsfornemmelser/ svigtende fornemmelse af kroppens grænser, ud af
kroppen oplevelser/oplevelser af at svæve.
Endvidere henvises patienter til f.eks. tromboseprofylakse, med følger efter
hemiparese, patienter med parkinson, etc. Disse problemer forstås ligeledes og
behandles i et bio- psykosocialt perspektiv.
De studerende vil langt overvejende behandle voksne indlagte og ambulante patienter
ud fra et bredt diagnostisk spektrum.
Det kliniske undervisningsforløb tilrettelægges ud fra de studerendes individuelle
faglige forudsætninger, f.eks. i antal patienter, patientkategorier, kompleksitet, osv.
I alle praktikperioder undersøger og behandler den studerende egne patienter under
vejledning af og i samarbejde med den kliniske underviser.
Undersøgelse og behandling af patienter foregår med baggrund i helkropsundersøgelse
og specifikke undersøgelser i det omfang, der ud fra problemstillingen, er relevante og
kan udmønte sig i journalskrivning, status og evt. genoptræningsplaner.
Fysioterapifaglig dokumentation er ligeledes en del af forløbet i form af registrering og
løbende journalnotater.
Den studerende kan komme til at samarbejde med fysioterapeuter, læger, psykologer,
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og socialrådgivere.

De uddannelsesmæssige forhold
Præsentation af lærings- og studiemiljøet,
der understøtter de studerendes faglige og
personlige læreprocesser i forhold til
modulernes læringsudbytte og udvikling af
kompetencer, herunder:








Organisering og tilrettelæggelse
af klinisk undervisning i relation til
den studerendes individuelle
studieplan
Lærings og studiemiljø, der
pædagogisk støtter den
studerendes faglige og personlige
læreproces
Pædagogiske og didaktiske
metoder samt
undervisningsfaciliteter, herunder
anvendelse IKT
Praktiske informationer for de
studerende, herunder, mødetider,
uniform, navneskilte etc.



Kliniske underviseres funktion og
planlagte tjenestetid i forhold til
de studerende og
uddannelsesinstitutionen



Strategi for kvalitetssikring af den
kliniske undervisning baseret på
systematiske evalueringer

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

Det kliniske undervisningsforløb tilrettelægges ud fra de studerendes individuelle
faglige forudsætninger, f.eks. i antal patienter, patientkategorier, kompleksitet, osv.
Dette afklares i samspil med den studerende ved start- og midtvejssamtaler.
De pædagogiske metoder, som anvendes, f.eks. før og efter vejledning, klinikker og
skriftligt arbejde.
De studerende har kontorfaciliteter fælles med den kliniske underviser og benytter
afdelingens øvrige fælles faciliteter.
Der er computere med adgang til patientdatabaser og internet. Medicinsk Bibliotek kan
være behjælpelig med at finde litteratur til sygehusets ansatte.
Fysioterapiafdelingen er beliggende på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Mølleparkvej 10,
stueetagen i højhuset.
Mødetiden vil hyppigst være kl. 8.00 til 14.30 daglig. Den kliniske underviser er ansat
på fuld tid.
Alle arbejder i privat tøj, som skal have en passende og neutral udformning.
Se retningslinje for påklædning: http://pri.rn.dk/pri/P/Sider/c9b003eb-beb8-4693-ace5e5ca5676cceb.aspx?sf=71d6d916-1e73-4a12-91c2-a8f1c764303b
Sygehuset har kantine, men man er også velkommen til at medbringe mad, som kan
opbevares i køleskab og indtages i fysioterapiafdelingens frokoststue.
Der er aflåst cykelkælder i underetagen i højhuset.

http://www.psykiatri.rn.dk/

