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Klinisk underviser

Inge Trysøe Uhrnholt
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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.

Børnefysio- og ergoterapeuterne er et specialiseret tilbud for
fysio- og ergoterapi til børn og unge 0-18 år i hele Aalborg
Kommune. Terapien er organiseret i Aalborg Kommune,
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Småbørnsafsnittet.
Børnefysio- og ergoterapeuterne består af 2 afdelinger, som er
beliggende på Lerumbakken i Nørresundby og i Rughaven i
Vejgård.
Praktikken vil foregå begge steder, men også i barnets hjem /
institution.
Børnefysio- og ergoterapeuterne arbejder efter Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag med de 4
kerneværdier:
Professionalisme, kompetenceudvikling, engagement,
samarbejde/respekt.
I samspil med denne har vi udarbejdet et internt værdigrundlag
og vision.
Børnefysio- og ergoterapeuterne har forskellige målgrupper i
henhold til både sundheds- og servicelov. Vi er en del af den
tværfaglige og helhedsorienterede indsats overfor børn og
varetager en specialiseret og individuel fysio- og
ergoterapeutisk funktion i forhold til disse. Det drejer sig om
børn med særlige behov, børn med funktionsnedsættelser,
formodet ADHD, kontaktforstyrrelser, autisme og børn med
betydelige forsinkelser i deres udvikling samt tidlig indsats
overfor børn, der senere får diagnosticeret et handicap.
Målgruppen for børn, der henvises til os efter servicelovens §
11,3 er børn i alderen 0- 3,11 år. Målgruppen er defineret som
børn, der har problemer med at udføre eller deltage i
dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde og / eller har

problemer med, at indgå i leg med de andre børn.
Det er fagpersoner i samarbejde med forældrene ,der kan
henvise til dette tilbud.
Efter servicelovens §44/ 52 kan der henvises børn via de
kommunale sagsbehandlere.
Målgruppen for børn, der henvises efter sundhedslovens § 140
til genoptræning er børn i alderen 0-15 år, der henvises fra
sygehusene.
Børnefysio- og ergoterapeuterne varetager myndighedsopgaven
i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven.
Den kliniske underviser har 9 års erfaring som
børnefysioterapeut og erfaring med børn, der har såvel lette som
svære funktionsnedsættelser. Hun har stor viden om de
specifikke undersøgelsesredskaber og træningsmetoder, og vil
i nærmeste fremtid erhverve sig pædagogisk kompetence via
diplommoduluddannelsen. Udover arbejdet med de studerende
vil den kliniske underviser deltage i arbejde og møder i
afdelingen samt i møder på UCN-regi. Derudover arbejder hun
fortløbende med at udvikle den kliniske undervisning og egne
kompetencer.
Den kliniske underviser kan modtage 4 studerende.
Hos Børnefysio- og ergoterapeuterne er der pt 6 fysioterapeuter
og 5 ergoterapeuter samt leder og sekretær.
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

Børnefysioterapeuterne tager udgangspunkt i
aktivitetsproblematikker, som barnet har i hverdagen. Vi
tilbyder en undersøgelse, som kan omfatte vurdering af, hvordan
barnet bevæger sig (motorik), registrerer sanseindtryk fra
kroppen og fra omgivelserne, barnets evne til at lege og lære af
sine erfaringer (perception og kognition). Den sansemotoriske
undersøgelse foregår under leg, tilpasset barnets alder og
udvikling og foregår hos os eller i barnets nærmiljø. Forældre
og andre, der er tæt på barnet kan deltage. I fællesskab med
disse finder vi frem til de aktivitetsproblematikker, der har størst
betydning for barnet og udarbejder sammen en handleplan. Vi
vejleder om egnede aktiviteter og lege til barnets hverdag og
ved behov kan vi tilbyde behandling / træning til barnet i en
kortere periode.
Vi tilbyder genoptræning til børn, hvor målene for
genoptræning fastsættes efter det beskrevne behov i
genoptræningsplanen fra sygehuset og i samarbejde med

barnet/den unge og forældrene.
Børnefysioterapeuterne benytter standardiserede test som
AIMS, Bayley III, Movement ABC-2,MAP,Sensory Profile, og
anvender video i dette arbejde. Vi træner efter de
fysioterapifaglige metoder samt sanseintegration, kognitiv
motorisk træning, ad modum Bobath mm.
Fysioterapifaglig dokumentation er en del af arbejdet i form af
registrering, udfyldelse af honorarskemaer, status og
journalskrivning. Videooptagelser og Marte Meo supervision
benyttes i det daglige arbejde efter behov.
Træningen kan foregå hos os eller i barnets nære omgivelser.
I det daglige har vi mange samarbejdspartnere. . Det er forældre,
sundhedsplejersker, de Tværfaglige Teams, pædagoger,
støttepædagoger, dagplejere, dagplejepædagoger, PPR´s
psykologer, talepædagoger og ergoterapeuter, sagsbehandlere,
egen læge, børnelæger, sygehuspersonale, lærere og pædagoger
fra barnets skole.
Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling, bl.a. gennem
intern læring.
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

Det kliniske undervisningsforløb tilrettelægges ud fra de
studerendes forudsætninger ( f.eks. antal børn, kompleksitet og
arten af opgaven mm) Dette afklares i samarbejde med den
studerende til start- og midtvejssamtale.
De pædagogiske metoder som anvendes er bl.a før- og
eftervejledning, klinikker, skriftligt arbejde og fælles
undervisning.
De studerende har deres eget kontor på Lerumbakken. På
Lerumbakken er der foruden børneterapeuterne også fysio- og
ergoterapeuter fra Genoptræning Aalborg og deres studerende
fra ergoterapeutuddannelsen.
Både på Lerumbakken og i Rughaven findes der træningslokaler
og gode udendørs faciliteter.
Der er adgang til computere, der er tilsluttet internettet og
Aalborg Kommunes intranet.
I begge afdelinger er der faglitteratur og artikler som de
studerende gerne må låne.

•

Strategi for kvalitetssikring af den
kliniske undervisning baseret på
systematiske evalueringer

Praktiske oplysninger:
Mødetiden er typisk 8.00 – 14.30, en dag om ugen evt længere.
Den kliniske underviser er ansat på 32 timer.
Vi arbejder i vores private tøj, så vær opmærksom på at det evt
kan blive beskidt.
Vi har ikke kantine, men der er begge steder adgang til
mikroovn og køleskab.
Da der nogle gange arbejdes i barnets nære omgivelser, kan der
være udgifter til transport, som den studerende selv må afholde.
Der kræves ren børneattest, som de studerende får lavet i
samarbejde med skolen inden praktikstart.
Er den studerende gravid, skal hun inden praktikstart få checket
om hun har haft lussingesyge, da hun ellers kan risikere at skulle
være væk i op til 6 uger.

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

www.aalborgkommune.dk.
Borger/Børn og Unge/rådgivning og støtte/ Børnefysio- og
ergoterapeuterne.

