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


Undervisningsstedets betegnelse,
organisation og struktur



Værdigrundlag og målsætning for
fysioterapien



Det kliniske undervisningssteds
evt. specialistfunktion



Det kliniske undervisningssteds
patient/bruger felt



Organisering af fysioterapien

Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:


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.

Det kliniske undervisningssted:
BeneFiT Brønderslev er en privat praksis, der
hovedsageligt arbejder inden for den offentlige
sygesikring. Derudover varetager vi en del af Brønderslev
kommunes genoptræning i samarbejde med 3 andre
klinikker. Vi undersøger og behandler alle patientgrupper,
konsultationen kan foregå på forskellige lokalisationer –
både på klinikken, i eget hjem og på
institutioner/plejehjem. Derudover afholder vi bassinhold i
et nærliggende varmtvandsbassin.
Størstedelen af vores patienter henvises fra egen læge,
sygehus eller speciallæge. Nogle bliver desuden henvist
via deres forsikringsselskab. Vi forsøger hele tiden at have
fokus på at udvikle tilbuddene udenfor sygesikringen.
Klinikken samarbejder med flere idrætsklubber (B.I
håndbold, Hot shots og floorball) og tilbyder desuden
forskellige virksomhedsordninger.
På klinikken er det muligt at købe lette ortoser som
eksempelvis forskellige typer af indlæg/såler, der bliver
individuelt tilpasset. Derudover har vi diverse holdtilbud,
her kan nævnes: Fysiopilates, Yoga, Slankehold, Ryg,
Bækkenbund. Derudover medvirker klinikken i projekt
GLAD – et artrosetilbud til hofte -og knæpatienter.
Vi forventer, at vi indenfor en overskuelig fremtid også vil
kunne tilbyde ultralydsscanning til muskuloskeletale
problemstillinger.
Vi er en del af den landsdækkende BeneFiT kæde, hvilket
betyder at vi har et tæt samarbejde med andre

BeneFiTklinikker rundt i landet. Yderligere information kan
findes på:
www.bene-fit.dk
Klinikken indeholder 9 behandlingsrum, hvoraf det ene er
lukket. Der er træningssal med spejle og fitnesslokale
med forskellige maskiner, herunder MTT-udstyr. Der er
indrettet et studierum med tavle og behandlingsbriks til de
studerende og den kliniske vejleder.
Medarbejdere:
7 fysioterapeuter
 Samuel Krogh Pedersen
 Ina Dahl
 Jørgen Brian Larsen
 Søren Aaskov
 Jonas Rærup Knudsen
 Sonja Koldborg Pedersen – Klinikejer
 Marianne Jarlskov Bøgelund – Klinisk Vejleder,
Faglig Souschef
 Uddannet i januar 2009 fra fysioterapeutskolen,
Aalborg
 Har tidligere arbejdet på Sygehus Himmerland Farsø, på klinik i Nibe og hos Bandagistfirmaet
Sahva.
 Kurser: McKenzie, Mulligan, Idrætsfysioterapi,
Supersole, Dynamisk Stabilitet, Fysio-Pilates,
afstøbningsindlæg/måltagning til lette ortoser,
samt div. andre kurser. I foråret 2014 forventes
gennemførelse af Klinisk Vejlederuddannelse i
Aalborg.
3 sekretærer
 Kirsten Busk – Administrativ Souschef
 Kirsten Lange
 Tove Holm Nielsen
1 rengøringsassistent
 Bodil Nielsen
Klinikken sender løbende medarbejderne på kurser og
efteruddannelse for at sikre et højt fagligt niveau.
De fysioterapifaglige forhold.
Præsentation af de fysioterapifaglige,

Klinikken er jævnligt i dialog med forskellige faggrupper
for at sikre de optimale behandlingsforhold for patienten.

tværfaglige og tværsektorielle forhold, der
danner det faglige grundlag for, at de
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

Dette indebærer løbende korrespondance med faggrupper
som: praktiserende/ speciallæger, kommunale/regionale
fysioterapeuter og ergoterapeuter, sagsbehandlere,
plejepersonale og pårørende. Journalisering og
statusskrivelse er essentielt i vores daglige virke.
Vi varetager både korte og lange behandlingsforløb,
afhængig af diagnosen. Eftersom vi arbejder under
sygesikringen er en del af vores patienter vederlagsfri
med forskellige kroniske handicap. Derudover modtager vi
en del akutopståede problematikker.
Vi forsøger så vidt det er muligt at få patienterne til at
deltage aktivt i behandlingsforløbet – At turde inddrage
den enkelte til at påtage sig ansvar for udbyttet af
interventionen.

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

De studerende har eget undervisningslokale, hvor det vil
være muligt at sidde med egen computer.
Det forventes, at den studerende indgår som en aktiv del
af klinikkens dagligdag og deltager på samme vilkår som
de øvrige ansatte. Dette betyder overholdelse af vores
etiske retningsliner i forhold til tavshedspligten og
repræsentationen af klinikken udadtil.
Desuden må den studerende forvente at møde forskellige
patientkategorier, afhængig af efterspørgslen i perioden.
Det forsøges, at den studerende skal se et så bredt
diagnosegrundlag, som det vil være muligt. Tildelingen af
antallet af patienter og diagnoseproblematikken
sammenholdes med den kliniske vejleders vurdering af
den studerendes niveau. Den studerende skal under
vejledning, selv undersøge og behandle/træne
patienterne. Desuden forventes det, at den studerende
opfylder forventningerne ift. den skriftlige dokumentation.
Journalføring er en vigtig del af den obligatoriske
arbejdsproces ift. Lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august
1991 om terapiassistenter §.
Den kliniske undervisning tilrettelægges ud fra den
enkelte studerendes forudsætning. Undervisningen kan
desuden foregå af de øvrige ansatte fysioterapeuter på
klinikken. Denne planlægges løbende igennem

praktikperioden.
Udover at varetage det kliniske uddannelsesforløb, vil den
kliniske underviser:
 Deltage i leder- og personalemøder på klinikken.
 Deltage i møder med kollegaer på UCN
 Deltage i kurser
 Afsætte forberedelsestid
 Have egne patienter på klinikken.
Praktiske oplysninger for de studerende:





De studerende møder som udgangspunkt fra kl
8.30 – 14.30. Ændringer af tidspunktet kan dog
forekomme afhængig af arbejdsopgaverne i
perioden. Det er derfor forventeligt at mødetiden
kan ligge udenfor dette tidsrum.
De studerende skal selv sørge for transport til
klinikken.
De studerende sørger selv for anstændig og
praktisk påklædning, sko der ikke smitter af,
navneskilt og frokost.

Transportmuligheder til klinikken:
 Den nemmeste måde at komme fra Aalborg til
Brønderslev er via toget, der efter planen tager 26
minutter. Klinikken ligger lige ved siden af
banegården.
 Kører man i bil, skal man tage frakørsel nr. 7 (E39)
Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

http://www.bene-fit.dk/benefit-broenderslev/velkommen.html

