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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:

Sygehus Thy Mors er et akut sygehus, med akut modtagelse, som
varetager hovedparten af behandlinger på basisniveau, som
befolkningen i Thy Mors og Hanherred har behov for indenfor
specialerne:
Ortopædi
Parenchymkirurgi
Gynækologi og obstetrik
Medicinsk behandling af sygdomme incl. apopleksi
Anæstesi og intensiv pleje
Audiologi
Oftalmologi
Kirurgisk og medicinsk ambulant og sammedags behandling
Øre-næse-hals-sygdomme
Palliation
Vi skal trives på arbejdspladsen og udvikle os i et målrettet og
effektivt fællesskab om den optimale opgaveløsning.
Organisatorisk er terapiafdelingen en del af klinik akut med egen
afsnitsleder. Terapiafdelingen består af ergoterapien, fysioterapien og
hjælpemiddeldepot.
Fysioterapeuterne arbejder sammen i selvstyrende grupper, inddelt
efter diagnosegrupper.
Af specialistfunktioner kan nævnes lymfødem og palliation.
Fysioterapeutens virkefelt:
Undersøgelse, udredning, diagnostisering, instruktion, behandling og
genoptræning af patienter fra alle specialer, samt forebyggelsestiltag i
relevante sammenhænge.
Patienterne udredes og behandles under indlæggelse og ambulant,
hvor det kan foregår såvel individuelt som på hold.
Ved opstart af det kliniske undervisningsforløb gennemgåes terapiens
organisationsplan af afsnitslederen.

De fysioterapifaglige forhold.
Præsentation af de fysioterapifaglige,
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:

De studerende har såvel ortopædiske, medicinske, neurologiske,
gynækologiske/obstetriske som forskellige kirurgiske patienter. De
varetager såvel de indlagte som de ambulante forløb. Det enkelte
kliniske undervisningsforløb tilrettelægges ud fra den studerendes
faglige som personlige forudsætninger samt det enkelte moduls
fokusområder og læringsmål, i den udstrækning patientgrundlaget

tillader.


Typiske patient/borger
situationer, fænomener og forløb



Fysioterapifaglige opgaver,
problemstillinger og metoder



Personalesammensætning og
samarbejdspartnere



Fysioterapifaglige forsknings – og
udviklingsaktiviteter



Fysioterapifaglig dokumentation
og kvalitetssikring

I alle kliniske undervisningsforløb undersøger, udreder, behandler og
optræner den studerende egne patienter under
vejledning/undervisning af og i samarbejde med den kliniske
underviser. Undersøgelse og behandling af patienter foregår med
baggrund i den fysioterapeutiske arbejdsproces indebærende den
kliniske ræsonnering.
Ovenstående afstemmes i samråd med den studerende ved start- og
midtvejssamtaler.
De studerende kan komme til at samarbejde med følgende
faggrupper. afhængig af relevans i det enkelte patientforløb:
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, læger, portører,
logopæder, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, bandagist,
psykoterapeut, serviceassistenter og sekretærer.
Fysioterapifaglig dokumentation og kvalitetssikring er en stor del af
det daglige arbejde i vores praksis. Det foregår i vores IT-systemer:
CCS, Patientsystem i nye farver og Webpass.
De studerende oprettes som brugere af disse systemer og modtager
undervisning ift. anvendelse af disse i løbet af den første uge i den
kliniske undervisningsperiode. De studerende er forpligtigt til at
dokumentere deres daglige arbejde på lige vilkår med de øvrige
fysioterapeuter i afdelingen.

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
Kliniske underviseres
fysioterapifaglige og pædagogiske
kompetence, fx klinisk erfaring,



Den kliniske underviser har 18 års klinisk erfaring indenfor mange
forskellige sider af fysioterapifaget samt en diplomuddannelse i klinisk
undervisning og sundhedsformidling.
I tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning tages der
udgangspunkt i den enkelte undervisningsperiodes hensigter og
læringsmål. Overordnet har den kliniske undervisning som mål at
skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og
derved sikre professionsbasering og praksisnærhed.
Der arbejdes med forskellige pædagogiske metoder i undervisningen,
eks. instruktion, demonstration, rådgivning, vejledning og supervision.
Valget af metode afhænger dels af undervisningens karakter og dels
af den/de studerendes forudsætninger. Tilmed er der i høj grad fokus
på den kliniske ræsonnering i den daglige undervisning af de
studerende.
De pædagogiske metoder, som anvendes i undervisningen er bl.a.
før- og eftervejledning, individuel ugesamtale, skriftligt arbejde samt
feedback herpå. Desuden afsættes 2 timer ugentligt til
fællesundervisning, hvor såvel studerende som klinisk underviser har
ansvar for at finde relevante faglige emner.
Udover arbejdet med de studerende deltager den kliniske underviser
i møder på sygehuset og i UCN regi. Derudover arbejder den kliniske
underviser fortløbende med at udvikle egne kompetencer.
Den kliniske underviser modtager 3 studerende af gangen i de kliniske

efter/videreuddannelse

undervisningsforløb.



Kliniske underviseres formelle
pædagogiske kompetence
svarende til minimum 1/6
diplomuddannelse eller 9 ECTSpoint.

Den kliniske undervisning skal tillige bidrage til socialisering og læring
af professionens værdier og normer, så den studerende gennem
uddannelsen udvikler en professionel holdning og adfærd.



Strategi for kvalitetssikring af den
kliniske undervisning baseret på
systematiske evalueringer

Praktiske oplysninger for de
studerende


Her bedes I beskrive mødetid og
øvrige praktiske oplysninger for de
studerende

De studerende har eget undervisningslokale med bærbare PC´er med
netadgang. Undervisningslokalet er beliggende i fysioterapiafdelingen,
som sammen med ergoterapiafdelingen findes i en selvstændig
bygning med tunnelforbindelse til resten af sygehuset.
Der er personalekantine samt kiosk på sygehuset.
De studerendes mødetider under et klinisk undervisningsforløb:
mandag 9.00 - 16.00
tirsdag 8.00 - 14.00
onsdag 9.00 - 16.00
torsdag 8.00 - 14.00
fredag 8.00 - 14.00
Ved den kliniske undervisningsperiodes start udleveres uniform,
garderobe med nøgle og navneskilt. Der skal medbringes indendørs
fodtøj.
Sygehuset kan desuden tilbyde gratis bolig under det kliniske
undervisningsforløb.
Klinisk underviservikar: Malene Larsen.
Under et klinisk undervisningsforløb på sygehuset deltager de
studerende i pauser, relevante møder såvel monofaglige som
tværfaglige samt i intern undervisning på lige fod med de øvrige
medarbejdere i fysioterapiafdelingen.

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

De studerende benytter de samme faciliteter, som det øvrige
personale i fysioterapien: 2 træningssale, 9 behandlingsrum med
forhæng og 2 enebehandlingsrum. Patientbehandlingerne vil foregå
såvel i fysioterapiens lokaler som på sygehusets forskellige
sengeafdelinger.
http://www.sygehusthymors.rn.dk/

