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Klinisk underviser
Dato

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

Sygehus Vendsyssel:
Sygehus Vendsyssel, Hjørring Sygehus er en institution i region Nordjylland, der
sammen med Brønderslev Sygehus og Frederikshavn Sygehus udgør Sygehus
Vendsyssel. Sygehus Vendsyssel er regionens næststørste sygehus med 467 senge og
en personalenormering på ca. 1800 stillinger.
Terapiafdelingen:
På Sygehus Vendsyssel varetages ledelsen af alle terapiafdelingerne af en
chefterapeut. Terapiafdelingen på Hjørring Sygehus er inddelt i 2 afsnit, et medicinsk
og et kirurgisk, som har hver sin leder under chefterapeuten. I hvert afsnit er der ansat
både ergo- og fysioterapeuter inddelt efter forskellige specialer. Inden for nogle
specialer er der ansat en specialeergo- eller fysioterapeut. Der er desuden ansat to
udviklingsterapeuter. For uddybelse af terapiens organisering henvises til følgende
hjemmeside:
http://www.sygehusvendsyssel.rn.dk/Afdelinger/Terapiafdeling/For+fagfolk/Funktio
nsbeskrivelser/
Hjørring Sygehus er praktiksted for 2 x 4 fysioterapeutstuderende og 1 x 3
ergoterapeutstuderende. Der modtages studerende fra 1., 2., 7., 9. og 12. modul.
Fysioterapien er placeret i en selvstændig bygning, der, udover fysioterapien, rummer
ergoterapi og reumatologisk ambulatorium. Bygningen er fra 1998 og lokalerne er
lyse og venlige. Der er gode trænings- og behandlingsfaciliteter og med sine 3000
kvadratmeter, er der taget højde for, at fysio- og ergoterapien fungerer som
praktiksted.
I fysioterapien trænes og behandles indlagte og ambulante patienter fortrinsvis
indenfor følgende specialer:






Præsentation af
uddannelsesmæssige grundlag,

Medicinsk/neuromedicinsk speciale
Ortopædkirurgisk/almen kirurgisk speciale
Reumatologisk speciale
Pædiatrisk speciale
Gynækologisk speciale

Der kan læses nærmere om Terapiafdelingens værdigrundlag på:
http://www.sygehusvendsyssel.rn.dk/Afdelinger/Terapiafdeling/For+borgere/vaerdigr
undlag.htm

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
ECTS-point.

Kliniske undervisere:
Mette Kold Reilev:
Uddannet som bachelor i fysioterapi, Aalborg 2002. Har arbejdet indenfor følgende
områder: idrætsfysioterapi, sygehus, klinik, kommunal genoptræning samt
arbejdsmiljø. Ansat som klinisk underviser august 2009. Gennemgår klinisk
vejlederuddannelse i efterår 2012.
Har desuden McKenzie Part A, B og C, idrætsfysioterapeutiske regionskurser, ACLkursus, flere skulderkurser, Den motiverende samtale, Anerkendende kommunikation
samt kursus indenfor evidensbaseret praksis.
Caspar Hansen:
Uddannet som professionsbachelor i fysioterapi, Århus 2003. Har arbejdet indenfor
kommunal genoptræning og rådgivning, privat praksis og sygehus. Ansat som klinisk
underviser i august 2010. Har gennemgået klinisk vejlederuddannelse i foråret 2011.
Har desuden McKenzie part A, B og C, manuelle terapikurser a.m. Maitland samt
diverse kurser relateret til OE-problematikker og genoptræning.

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:


Typiske patient/borger
situationer, fænomener
og forløb



Fysioterapifaglige
opgaver,
problemstillinger og
metoder



Personalesammensætnin
g og samarbejdspartnere



Fysioterapifaglige
forsknings – og
udviklingsaktiviteter



Fysioterapifaglig
dokumentation og
kvalitetssikring

- De studerende har mulighed for at behandle både indlagte og ambulante patienter
indenfor følgende specialer:
o
o
o

Medicinsk speciale
Ortopædkirurgisk/almen kirurgisk speciale
Reumatologisk speciale

De ambulante er primært fra det ortopædkirurgiske og det reumatologiske speciale og
de indlagte fra ortopædkirurgisk, reumatologisk og medicinske speciale. Det betyder,
at der er mulighed for at stifte kendskab med patienter der er nyopererede, i korte
eller lange indlæggelsesforløb, akut syge, ambulante i længerevarende
genoptræningsforløb.
- De fysioterapifaglige opgaver omhandler undersøgelse, udredning samt træning og
behandling. Derudover deltagelse i møder samt tværfaglige konferencer. Der
tilstræbes at arbejde evidensbaseret og efter nationale og internationale guidelines
indenfor de forskellige specialer.
- I Terapiafdelingen på Hjørring Sygehus er der ansat omkring 35 terapeuter fordelt
på ca. 25 fysioterapeuter og ca. 10 ergoterapeuter (inklusive speciale og
udviklingsterapeuter). Desuden er der ansat personale i form af social- og
sundhedsassistenter, portører og sekretærer. Derudover samarbejdes der med
plejepersonale, læger, socialrådgiver samt talepædagoger.

Der er kontinuerligt udviklingsprojekter i gang i forhold til behandling og
kvalitetssikring. I øjeblikket er følgende projekter i gang:
 Hjerterehabilitering – et effektstudie.
 Kinesiotapes effekt på behandling af lymfødem i moderat til svær grad.
 Klassifikation af patienter med lænderygsbesvær, der modtager
fysioterapeutisk behandling.
 Telerehabilitering anvendt ved hjemmetræning af patienter med apopleksi.
Del af EU projekt ”Homecare- Clinical Continuity by Integrated Care”
 Funktionel Elektrisk stimulation, stimulering af fleksorefleksen under gang
hos patienter med apopleksi. Effektstudie der ser på betydningen af kortvarig
stimulation i den tidlige fase af ganggenoptræningen (Er i

prætestningsfasen).

Terapiafdelingen har været i færd med at udarbejde retningslinier og instrukser i
forhold til Den danske Kvalitetsmodel inden for de store patientgrupper: hjerte, KOL,
apopleksi, hoftenære frakturer, amputation, skulder samt børn. Medarbejderne indgår
i dette arbejde. Dette har betydet at terapiafdelingen sammen med den øvrige del af
sygehuset har opnået akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

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

Hjørring Sygehus er uddannelsessted for en lang række af studerende indenfor de
forskellige sundhedsfag. Terapiafdelingen er således uddannelsessted for
ergoterapeut- samt fysioterapeutstuderende. I Terapiafdelingen, samt på sygehuset
generelt, har opgaven med uddannelse af studerende en meget central placering. Der
findes derfor et godt studiemiljø med vide rammer og mange muligheder for både
mono og tværfagligt arbejde.

Som optakt til praktikforløbet udsendes der et informationsbrev til de studerende som
bl.a. indeholder oplysninger om hvornår de skal møde første gang samt andre
praktiske oplysninger samt et kort over hvor terapiafdelingen findes.
Det forventes, at den studerende møder omklædt i fysioterapien mandag til fredag fra
8.00 til 14.30.
Transporttiden i tog fra Ålborg er ca. 45 min. til Hjørring. Distancen fra stationen til
sygehuset kan tilbagelægges på ca. 15 min. til fods.
Der er mulighed for at leje værelse på sygehuset i praktikperioden.
Den studerende får udleveret uniform. Den studerende skal selv medbringe ledmåler
og indendørs fodtøj.
Sygehuset har 2 kantiner med et bredt udvalg af både varme og kolde anretninger.
Hver gruppe studerende har sammen med den kliniske underviser eget kontor til
rådighed under hele praktikperioden. Her er mulighed for at benytte computer,
telefon, behandlingsbriks og en del litteratur. Desuden er der mulighed for netadgang
med personlig laptop.
Praktikforløbet tilrettelægges efter den studerendes forudsætninger og tidligere
erfaringer fra klinisk undervisning. Disse forsøges kortlagt ved hjælp af den
studerendes portfolio og under startsamtalen i begyndelsen af perioden. Det vil sige,
at der, så vidt muligt, tages hensyn til patientkategorier og antallet af patienter samt
deltagelse i forskellige læringsmuligheder. Den studerende er sammen med klinisk
vejleder ansvarlig for undersøgelse og behandling af sine egne patienter. Graden af



Strategi for
kvalitetssikring af den
kliniske undervisning
baseret på systematiske
evalueringer

hjælp, vejledning eller samarbejde tilpasses den studerendes og patientens behov.
De studerende vil fortrinsvis varetage individuel træning og behandling, men der vil
også være mulighed for at overvære eller varetage forskellige former for holdtræning.
Endvidere vil der være mulighed for træning og behandling i vores varmtvandsbassin.
Udover den daglige kontakt og samarbejde omkring de indlagte patienter, skal de
studerende deltage i forskellige tværfaglige konferencer og udskrivningskonferencer.
Det tværfaglige samarbejde omkring patienterne vil typisk være med plejepersonale,
ergoterapeuter, sekretærer og læger.
Desuden foregår en del skriftlig kommunikation i form af journalskrivning, skrivning
af status, dokumentation mm.
De studerende arbejder med egne patienter, som de skal undersøge og behandle.
Dette vil ske under vejledning af og i samarbejde med den kliniske underviser.
Et praktikforløb vil udover den fysioterapeutiske intervention typisk bestå af:









Startsamtale
Morgenmøder
Midtvejssamtale
Klinikker
Undervisning/workshop
Skriftligt arbejde
Klinisk eksamen (afhængig af modulet)
Slutsamtale

Pædagogiske metoder












Refleksion
Vejledning
Mesterlære
Instruktion
Overværelse af behandling med efterfølgende vejledning/evaluering
Undervisning
Klinik
Evaluering
Fortælling
Supervision
Anerkendende kommunikation

For at sætte den studerendes læreproces i centrum lægger vi vægt på, at der under
hele forløbet skabes tid og rum til refleksion. Et andet begreb, som er i fokus er den
kliniske ræssonering. Der vil blive lagt vægt på at kunne holde en rød tråd gennem
undersøgelse og behandling, og at de studerende får en oplevelse af kobling mellem
teori og praksis.
Link til det kliniske
undervisningssteds
hjemmeside

www.sygehusvendsyssel.rn.dk
http://www.sygehusvendsyssel.rn.dk/Afdelinger/Terapiafdeling/

