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




Træningsenheden i Hjørring Kommune er en kommunal institution, der varetager alle
kommunale træningsopgaver efter § 86 stk. 1 og 2 (Serviceloven), § 140
(Sundhedsloven) samt træning efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi.
Træningsenheden har 4 terapeuter ansat i hjemmetræning. Herudover udfører vi en

Undervisningsstedets betegnelse,
organisation og struktur

række forskellige vejlednings- og undervisningsopgaver indenfor Sundheds- Ældre og

Værdigrundlag og målsætning for
fysioterapien

samarbejde med afdelingen for Borgersundhed gennemfører fysioterapeuterne

Det kliniske undervisningssteds
evt. specialistfunktion

Afdelingens værdigrundlag bygger på respekten for det enkelte menneske som unikt og

Handicapområdet (SÆH), som er den forvaltning, Træningsenheden er organiseret i. I

rehabiliteringsforløb til kronikergrupper.

ligeværdigt i samspillet med omgivelserne. Den faglige kvalitet i vore ydelser til
borgerne skal være dokumenteret høj og i videst mulig omfang evidensbaseret.



Det kliniske undervisningssteds
patient/bruger felt



Organisering af fysioterapien

Vores målsætning er at sikre borgerne øget sundhed med størst mulig grad af
selvhjulpenhed og livskvalitet. Vi vil være kendt for at yde god service til borgerne, at
skabe sammenhæng i borgerforløb samt at skabe gode samarbejdsrelationer til vore
samarbejdspartnere.

Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:

Afdelingen består af 10 ergoterapeuter, 19 fysioterapeuter, heraf 2 kliniske undervisere
for ergo- og fysioterapeutstuderende, 1 sekretær, 2 træningsassistenter, 1 pædagog
og 1 leder.





Kliniske underviseres
fysioterapifaglige og pædagogiske
kompetence, fx klinisk erfaring,
efter/videreuddannelse

Fysioterapeuterne varetager almen genoptræning og visitation efter sundhedslovens §

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

til såvel voksne som børn.

140 og genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 stk.1 og 2.
Endvidere træner vi efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Vi varetager træningen

Efter visitation og individuel undersøgelse tilrettelægges et målrettet træningsforløb i
samarbejde med borgeren og evt. pårørende. Træningsforløbet justeres/evalueres
løbende. Der kan være tale om et individuelt tilrettelagt træningsforløb eller et
træningsforløb på hold.
Der oprettes forskellige hold efter behov; der er tilbud om holdtræning i
varmtvandsbassin i fysioterapien på Sygehus Vendsyssel, Hjørring.
Træningen kan foregå i borgernes hjem og nærmiljø og/eller på et af de 5
træningscentre i Kommunen.
Som hovedregel trænes der maximalt i 3 mdr. men altid efter konkret individuel

vurdering/revisitation.
Der afholdes årlige kurser i forflytningsteknik for hjemmeplejens- og handicapområdets
personale.
Desuden samarbejder vi med afdelingen for Borgersundhed omkring

rehabiliteringsindsatsen til kronikergrupper.
Organisatorisk er vi inddelt i 2 distrikter; Nord/Øst og Syd/Vest med ca. 8
fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter i hvert distrikt. Herudover er vi organiseret i faglige
teams, som er opdelt i en børne- og handicapgruppe, forflytningsgruppe,
rehabiliteringsgruppe, neurogruppe, ortopædkirurgisk gruppe opdelt i UE/OE og
rheumagruppe.
Klinisk underviser (KU) har over 26 års praksiserfaring fra såvel primær som sekundær
sundhedssektor. KU har gennem flere år arbejdet med undervisning af SOSU-personale
i forflytningsteknik og har løbende deltaget i kursusvirksomhed/efteruddannelse. I
foråret 2010 har KU taget Klinisk Vejlederuddannelse sv.t. til 1/6 diplomuddannelse (9
ECTS-point). KU varetager kliniske uddannelsesforløb for de studerende og har så vidt
muligt ingen borger- eller undervisningsrelaterede opgaver, når der er studerende i afd.
Herudover deltager KU i afdelingsmøder samt mødevirksomhed på UCN. Der arbejdes
løbende med udvikling af såvel den faglige som pædagogiske del af klinisk
undervisning gennem deltagelse i kurser og tid afsat til forberedelse og fordybelse.
Afdelingen modtager studerende fra de kliniske moduler 1-2-7-9-12 og modtager 3-4
studerende ad gangen.

De fysioterapifaglige forhold.
De studerende træner med såvel ældre som yngre borgere efter § 86, § 140 samt
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:

vederlagsfri fysioterapi. Der vil primært være tale om individuelle træningsforløb, men
forskellige former for holdtræning kan også komme på tale. Der trænes udelukkende
ambulant.
Der vil være mulighed for at møde borgere indenfor et bredt område af diagnoser,
problemstillinger og behov, hvor ydelsen kan omfatte alt fra et længerevarende



Typiske patient/borger
situationer, fænomener og forløb

træningsforløb til et kort forløb med information, vejledning og instruktion i eks. et



Fysioterapifaglige opgaver,
problemstillinger og metoder

støtte til borgere med behov for udslusning til meningsfyldte aktiviteter efter afsluttet





Personalesammensætning og
samarbejdspartnere

øvelsesprogram eller anvendelse af en bandage. Der vil være fokus på vejledning og

træningsforløb.
De studerende arbejder med egne borgere, der undersøges og trænes under
vejledning af og i samarbejde med KU.

Fysioterapifaglige forsknings – og
udviklingsaktiviteter

De studerende deltager i start-, midtvejs- og slutsamtaler med KU. Desuden vil der

Fysioterapifaglig dokumentation
og kvalitetssikring

Der er et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger samt evt. pårørende,

være ugentlige personalemøder i afd. samt deltagelse i tværfaglige møder efter behov.

hvor det er relevant (ergoterapeuter, hjemmeplejens personale, aktivitetscentrets
personale, visitatorer, hjælpemiddeldepot,borgersundhed, jobcenter, praktiserende
læge/sygehuslæge, pædagoger mm.). Endvidere gives løbende vejledning og
instruktion til ovennævnte grupper.
I afdelingen er der afsat 7 timer ugentligt til udviklings- og kvalitetssikringsarbejde ved
udviklingsterapeut. Aktuelt arbejdes der på at organisere og implementere
evidensbaseret praksis i de faglige teams.

Den fysioterapifaglige dokumentation er en tidskrævende del af arbejdet, der udføres i
borgerens klientjournal i omsorgsystemet Rambøll Care. Her dokumenteres i form af
startstatus vedr. undersøgelsesfund/konklusion samt mål/delmål for træningsforløbet.
Evaluering og slutstatus dokumenteres i klientjournalen - også mhp orientering til
tværfaglige samarbejdspartnere. Endvidere anvendes omsorgssystemet til planlægning
af det daglige arbejde.

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:

Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb tager sit udgangspunkt i den
enkelte studerendes forudsætninger. I forbindelse med afholdelse af startsamtaler
søges den studerendes forudsætninger, læringsbehov og forventninger afdækket. Den
studerendes læringsportfolio (SMTTE-modellen) er omdrejningspunkt for samtalerne.
Der evalueres løbende på den enkelte studerendes udvikling samt i forbindelse med





Organisering og tilrettelæggelse
af klinisk undervisning i relation til
den studerendes individuelle
studieplan

midtvejs- og slutsamtaler.

Lærings og studiemiljø, der
pædagogisk støtter den
studerendes faglige og personlige
læreproces

arbejdet omkring borgerne og søger den vejledning, der måtte være behov for. Der

Læringsmiljøet vil overvejende være et humanistisk inspireret miljø, hvor
læreprocesserne vægtes højt. Den studerende ”går forrest”, er velforberedt og aktiv i

afsættes tid og rum til refleksion, samtaler, før-, under- og eftervejledning samt
undervisning i relevante emner og klinikker/workshops. Det forventes, at den
studerende tager ansvar for egen læring ved at være aktiv søgende og bidragende









Pædagogiske og didaktiske
metoder samt
undervisningsfaciliteter, herunder
anvendelse IKT

med ny viden til gruppen/afdelingen.

Praktiske informationer for de
studerende, herunder, mødetider,
uniform, navneskilte etc.

formål at skabe de bedste betingelser for læring og udvikling af såvel personlighed som

Kliniske underviseres funktion og
planlagte tjenestetid i forhold til
de studerende og
uddannelsesinstitutionen

kontorfaciliteter er. Her findes der lokale til de studerende med pc-arbejdspladser,

Strategi for kvalitetssikring af den
kliniske undervisning baseret på
systematiske evalueringer

Afdelingen råder over 6 biler (hvoraf de 4 primært er reserveret til

Der lægges op til en hverdag, hvor vi i en tryg ramme og i en åben og ærlig atmosfære
kan udveksle og dele viden, oplevelser, undren, erfaringer med hinanden med det

faglighed.
De studerende har deres daglige gang dels på Amtmandstoften, hvor vores

briks, litteratur, mobiltelefoner mm. samt personalekøkken. Der er ingen kantinedrift.
Al korrespondance skal sendes til adressen på Amtmandstoften.

hjemmetræningsterapeuter) og et antal cykler.
Hjørring Sundhedscenter ( som ligger ca. 5 min. gang fra Amtmandstoften) er det
centrale træningssted i Hjørring Kommune. På 1. sal er der fysio- og ergoterapeutiske
træningsfaciliteter (holdrum, individuelle træningsrum, MTT- udstyr, styrke- og
kredsløbsmaskiner mm.). Her vil de studerende primært træne med borgere.
Som udgangspunkt møder de studerende ma - to kl. 8-15 fre 8-14. KU arbejder 37
timer.
Der anvendes praktisk påklædning og godt fodtøj til indendørs brug(eget). Der bæres
navneskilt, som udleveres ved praktikstart. Der kræves ikke fremvisning af
straffeattest, men der indhentes børneattest ved praktikforløb på modul 9 og 12.
Skema udleveres på 1. praktikdag.
Kvalitetssikring af den kliniske undervisning foregår som en naturlig del af KU’ers
funktion. Der anvendes tid på mundtlige evalueringer fra de studerende, og de
obligatoriske skriftlige evalueringer til UCN forlanges udprintet til KU ved afslutning af
praktikforløb. Disse anvendes til justeringer af organisering, planlægning og

gennemførelse af undervisning og praktikforløb samt udarbejdelse og revision af
undervisningsmateriale. Endvidere planlægges det at få faglig sparring/supervision med
ergoterapeutisk KU-kollega. Der prioriteres tid til mødeaktivitet med såvel kliniske som
teoretiske undervisere på UCN.

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

www.hjoerring.dk – > borger -> sundhed og forebyggelse -> Hjørring Sundhedscenter
og/eller træning og genoptræning

