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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.

Træningsområdet
Træningsområdet i Frederikshavns Kommune hører organisatorisk
under Center for Sundhed & Ældre.
Træningsområdet består af 3 kommunale træningscentre
Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby & Træningscenter
Phønix i Frederikshavn.
Herudover en der et tæt samarbejde med Træningscenteret på
den selvejende institution Caspershus i Frederikshavn og
aflastningsafdelingen på Kastaniegården.
Arbejdsopgaven
Træningsområdet varetager genoptræning og vedligeholdende
træning til alle borgere i Frederikshavn Kommune efter
Sundhedslovens §140 (genoptræning efter en sygehusbehandling)
og Serviceloven § 86 stk. 1 og 2
Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion til borger,
pårørende og plejepersonale.
Kronikerrehabilitering til borger med KOL, Diabetes, Hjerte/kar og
cancer lidelser i samarbejde med kommunes Sundhedscentre.
De ergo- og fysioterapeutiske ydelser til borgerne bevilliges af
Myndighedsafdelingen på social og sundhedsområdet med afsæt i
den gældende kvalitetsstandard på området.
Målet for Træningsindsatsen
Indsatsen skal sikre, at borgeren kan leve og fastholde et aktivt og
sundt liv med størst mulig grad af selvhjulpethed og
mestringsevne.
Mål for Træningsområdet
1. At der sker en tidlig forebyggende indsats, særlig

hvor der er umiddelbar risiko for tab af funktionsevne.
2. At borgeren oplever, at der tages udgangspunkt i
dennes individuelle behov, ønsker og mål ud fra et
helhedssyn.
3. At borgeren oplever et sammenhængende,
koordineret forløb mellem region og kommune,
internt i kommunen samt med andre eksterne
samarbejdspartnere.
4. At indsatsen er af høj faglig kvalitet og bygger på
dokumentation for effekt. Anerkendte faglige
standarder og metoder.
5. At skabe et udviklende, lærende fagligt miljø for
medarbejderne.
6. At der oparbejdes generalist og specialist
kompetencer i medarbejdergruppen.

Træningscenter Sæby
Træningscenter Sæby blev etableret i forbindelse med
kommunalreformen i 2007. Centeret har siden været gennem en
løbende udvikling i såvel opgavetyper, opgavemængde og antal
ansatte fysio- og ergoterapeuter. På Træningscenter Sæby ser vi
undervisningen af de studerende, som en naturlig del af stedets
opgave. Vi forventer, at de studerende er engagerede og kan
bidrage med ny viden og medvirke til faglig udvikling og fornyelse
påtræningscentret.
Fysiske rammer
Centret er en del af Sundhedshus Sæby. Der forefindes 2 trænings
sale med diverse træningsmaskiner. Den ene sal bruges primært til
holdtræning.Der er undersøgelses rum, og mindre trænings rum,
ergoterapi, kontor, tekøkken/ frokoststue og omklædnings faciliteter.
Der er cykel og en bil til rådighed i forbindelse med hjemmetræning.
Sundhedscenter Sæby, som er beliggende i samme bygning, har
sygeplejersker, diætister, SSA og ergoterapeuter ansat og som vi har
tæt samarbejder med i forbindelse med kroniker-rehabilitering.
Personale
7 fysioterapeuter
3 ergoterapeuter
1 Social og Sundhedsassistent
Terapeutgruppen er selvtilrettelæggende med en
gruppekoordinator som har til opgave at sikre den daglige drift af
træningscenteret. Gruppen har ugentlige gruppemøder med
deltagelse af leder af Træningsområdet.
Administrationen har til huse på Frederikshavn Rådhus.

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



Personalesammensætning og
samarbejdspartnere



Fysioterapifaglige forsknings – og
udviklingsaktiviteter



Fysioterapifaglig dokumentation
og kvalitetssikring

De borgere som visiteres til fysioterapi på Træningscenter Sæby
omfatter alle aldersgrupper, diagnoser og problemstillinger. Den
studerende vil derfor kunne få individuelle træningsforløb med
ortopædkirurgiske, reumatologiske, medicinske og neurologiske
patienter. Træningen vil foregå på træningscenteret,
sundhedscenteret, eller i borgerens hjem.
Udover den individuelle træning kan den studerende stå for eller
hjælpe til på rehabiliterings-, vedligeholdelses- eller forebyggende
hold.
Samarbejdspartnere
Offentlige og private sygehuse
Praktiserende læger
Hjemmeplejen, SSA, SSH, sygeplejersker
Ergoterapeuter
Rehabiliterings- eller hjerneskadekoordinator
Hjælpemiddelafdelingen
Visitatorer, sagsbehandler & jobkonsulenter
Dokumentation
De fysioterapeutiske træningsforløb registreres løbende. Mål og
effekten af træningen dokumenters ved en slutstatus i den
elektroniske borgerjournal i CSC Omsorg, som er fælles for hele
kommunens social og sundhedsområde.

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 undervisningsforløb
Det kliniske undervisningsforløb tilrettelægges ud fra de
respektive modulbeskrivelser samt ud fra den studerendes
forudsætninger (antal patienter, diagnoser samt funktionsniveau).
I den forbindelse afholdes der start-, midtvejs- og slutsamtale.
Der arbejdes med den fysioterapeutiske arbejdsproces.
I alle praktikperioder undersøger og behandler den studerende
egne borgere med vejledning af og i samarbejde med den kliniske
underviser. De studerende benytter træningscenterets faciliteter,
herunder træningssal og undersøgelsesrum
De studerende vil blive undervist i brugen af den elektroniske
borgerjournal samt kvalitetsstandarden i kommunen. Den
studerende skal registrere skriftligt løbende og skrive status på
træningsforløbet.
Den studerende vil modtage relevant faglig undervisning samt få
mulighed for at følge uddannede fysioterapeuter
Den studerende vil løbende modtage vejledning og supervision.
Studierum
I huset findes et separat studierum. I studierummet er der
netadgang og der er 2 bærbare pc`er til rådighed. Desuden forefindes de
gængse lærebøger.
Klinisk underviser
Der er to kliniske undervisrere på Træningscenter Sæby.
Linda Bundgaard er uddannet fra Fysioterapeut Skolen i Ålborg i
1995 og har haft studerende siden januar 2013 2012. Hun er ansat på

kliniske undervisning baseret på
systematiske evalueringer

32 timer ugentligt. Hun varetager studerende på modul 4 og modul 9
Mille Jensen er uddannet fra UCN i 2005 og har haft studerende
siden 2013. Hun er ansat på 37 timer ugentligt og varetager
studerende på modul 1,2 og 7.
De kliniske undervisere følger de studerende i hele praktikperioden. I
perioder uden studerende indgår kliniske underviser i
personalegruppen som trænende fysioterapeut.
Den kliniske underviser indgår i et fagligt team med øvrige kliniske
undervisere på Træningsområdet. Teamet giver hinanden
supervision m.h.p. udvikling af de faglige og pædagogiske
kvaliteter i praktikforløbene samt egne personlige og faglige
kompetencer.
Klinisk underviser deltager løbende i kurser samt deltagelse i
klinisk underviserforum på UCN.
Praktiske oplysninger
Den studerende får udleveret en polo shirt, og skal selv medbringe
en langærmet trøje, mørke bukser, fornuftigt
fodtøj, regntøj samt navneskilt.
Mødetiderne vil være indenfor tidsrummet kl. 8-16.
Den studerende skal selv medbringe madpakke. Der er er ingen
kantine (Evt. kan Sæby rådhus’ kantine benyttes). Der findes
mikroovn, brødrister og vandkoger i køkkenet
Transport til Træningscenter Sæby: Der går bus fra Ålborg og Hjørring
som har holdeplads med 5 minutters gang fra Træningscentret.
Den studerende har tavshedspligt

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

www.frederikshavn.dk

