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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.

Sundhedsafdelingen ved Jammerbugt Kommune varetager en bred vifte af
sundhedsmæssige opgaver for kommunens borgere og består pt. af omkring 24
fysioterapeuter, 6 ergoterapeuter, kostvejledere, sygeplejersker, ældrerådgivere og
misbrugskonsulenter.
Terapien i sundhedsafdelingen er opdelt i 3 grupper, hvor de Fysioterapeutstuderende
primært hører til genoptræningsgruppen. Der er desuden en børnegruppe og en
arbejdsmarkedsgruppe, som det - i de længere praktikperioder - kan lade sig gøre at få
enkelte opgaver fra. Desuden er der forskellige former for holdtræning som de
studerende kan være med til eller stå for, bla. træning i varmtvandsbassin.
Terapeuterne sidder fordelt enten i Sundhedshuset i Brovst eller i Træningscenter
Pandrup som er beliggende i forbindelse med Pandrup Plejecenter. Behandlingen/
træningen foregår oftest ét af de steder, men kan desuden foregå i borgerens eget
hjem i de tilfælde det er mest hensigtsmæssigt. De studerende har til dagligt
udgangspunkt fra Pandrup.
De studerende har været en del af genoptræningsgruppen siden starten af 2009, og de
falder ind som en naturlig del af hverdagen hvor de både har deres eget lokale, men
også deltager i afdelingens aktiviteter som de andre ansatte, hvor det kan passe ind.
De studerende bidrager positivt til udvikling af ny viden og en forholden os til
eksisterende behandlingstiltag, hvilket er værdifuldt for gruppen som helhed. Det giver
en god dynamik i hverdagen, med et rimeligt konstant flow af studerende gennem
afdelingen.

Ud over arbejdet med de studerende deltager klinisk underviser i møder i UCN – regi
og lignende, hvorfor der kan være enkelte dage i et praktikforløb, hvor klinisk
underviser er fraværende.
Klinisk underviser har omkring 12 års erfaring som fysioterapeut, og kommer bla. med
en baggrund som underviser på Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg samt tidligere
erfaringer fra både klinikker og sygehus. Klinisk underviser arbejder fortløbende med at
udvikle den kliniske undervisning og med at udvikle egne kompetencer – Tog derfor
Klinisk Vejleder Uddannelse i efteråret 2009.
Klinisk underviser modtager 3-4 studerende pr. hold.

R

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

De studerende og klinisk underviser har til dagligt udgangspunkt fra Træningscenter
Pandrup, hvor der er indrettet et lokale til de studerende. I lokalet er computer med
adgang til internettet og kommunens sundhedssystem/ journalsystem, samt fælles
bord til faglige diskussioner ol. De studerende kan logge på kommunens netværk, hvis
de har deres egen computer med. Ellers indgår de studerende i terapiens dagligdag og

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

bruger stedets faciliteter, herunder større træningssal med styrketræningsmaskiner og
fysioterapeutisk træningsudstyr/ brikse samt lukkede behandlingsrum, ligesom det
øvrige personale. Patientbehandlingen vil primært foregå i fysioterapien på
Træningscenter Pandrup, men kan også foregå i borgerens eget hjem.
Den studerende kommer primært til at møde patienter med genoptræningsplaner fra
sygehusene: Kirurgiske, medicinske, neurologiske og reumatologiske. Desuden ses
borgere med et behov for genoptræning efter fx længere tids sygdom med
efterfølgende nedsat funktionsniveau.
I praktikperioderne er muligheder for tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter,
plejepersonale, sygeplejersker, misbrugskonsulenter og kostvejledere. Desuden for at
trække på faglige kompetenceområder blandt de ansatte fysioterapeuter.

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

I praktikforløbet tages udgangspunkt i den enkelte studerendes forudsætninger (fx
antal patienter, patientkategorier, skriftlige opgaver osv.) derfor kan opgaverne til 2
studerende i samme praktik være forskellige. Dette afklares i samspil med den
studerende i start – og midtvejssamtalerne samt undervejs i forløbet.
I alle praktikperioder undersøger og behandler den studerende egne patienter under
vejledning af– og i samarbejde med klinisk underviser. Graden af vejledning og kravene
til den studerendes selvstændighed ændrer sig jo længere i studiet den studerende er
nået. I praktikken arbejdes med undersøgelse og behandling ud fra den
fysioterapeutiske arbejdsproces samt faglig dokumentation i form af skriftlig
statusskrivning i Kommunens journalsystem.
I den kliniske undervisning arbejder vi primært ud fra oplevelser med de aktuelle
borgere der er henvist til genoptræning – både praktisk og teoretisk. Der laves skriftligt
arbejde i forbindelse med opstart og afslutning af borgere samt i form af udarbejdelse
af ”Den fysioterapeutiske arbejdsproces”.
Der afholdes start- og slut (og evt. midtvejs) samtaler ud fra læringsportfolier som de
studerende medbringer deres 1. dag i praktik, og arbejder på undervejs – bla. ud fra
SMTTE – modellen. Desuden afholdes klinikker og der planlægges teoretiske og
praktiske workshops alt efter de konkrete behov i den enkelte praktik, med henblik på
kobling af teori og praksis.
Ved slutsamtalen evalueres den enkeltes forløb, og der laves en fælles evaluering af
forløbet på praktikkens sidste dag.
I tilfælde af temadage / kurser i genoptræningsgruppen, har de studerende oftest
mulighed for at deltage. De studerende deltager oftest ikke i genoptræningsgruppens
møder da der ikke diskuteres emner som er relevante for de studerende.

Praktiske oplysninger
Mødetid vil typisk være 8.30 – 14.30. Vi starter som hovedregel dagen på
Træningscenter Pandrup, Bredgade 101, 9490 Pandrup. Der vil dog være dage, hvor
mødetiden er anderledes, for at kunne passe med temadage o.l.
Bus nr. 200 og Bus nr. 71 fra Aalborg holder lige uden for døren, og passer med
mødetiderne.
Kommer de studerende i bil, er der parkering lige udenfor døren.
Der er ingen kantine, og de studerende skal derfor sørge for at have madpakke med.
Der er køkken med køleskab ol.
Der udleveres ikke arbejdstøj, så den studerende møder i praktisk tøj og sko.

Der kræves ikke fremvisning af straffeattest, men i de længere praktikperioder hvor der
evt. skal arbejdes med børnebehandling, skal fremvises børneattest.

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

www.sundhedsafdelingen.jammerbugt.dk

