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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



Organisering af fysioterapien



Det kliniske undervisningssteds
patient/bruger felt

Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:


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



Kliniske underviseres formelle
pædagogiske kompetence

Sundhedscenter Vesthimmerland er opdelt i en genoptrænings
samt en sundhedsfremme og forebyggende/ rehabiliterende
afdeling, og en afdeling for hjælpemidler. I huset er der
forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper. Både
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, og
træningsassistenter har sin gang.
Genoptræningsafdelingen tæller 1 daglig leder, 11
fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter og 2 træningsassistenter.
Gruppen er opdelt i faglige teams, og derudover i 2 geografiske
teams. Træningen vil fortrinsvist foregå på sundhedscentret i
Farsø, på et af de lokale centre, eller i borgerens eget hjem.
Der tilbydes en række forskellige tilbud på Sundhedscenter
Vesthimmerland, hvilket man kan læse om på kommunens
hjemmeside.

De studerende vil kunne modtage følgende patienter: § 140
almen genoptræning, § 86 genoptræning og vedligeholdende
træning. Inden for disse paragraffer
findes både ortopædiske, medicinske, reumatologiske,
neurologiske og onkologiske diagnoser. De studerende vil møde
patienter i alle aldre fra omkring 10+.
Klinisk underviser blev uddannet i 2006. Han har arbejdet
indenfor en del områder siden han blev uddannet. Han har været
omkring Sygehus Himmerland Terndrup, hvor han arbejdede
med rehabilitering hvor han også ved siden af var fysioterapeut
for HIK Volleys førstehold Damer. Arbejdet på Psykiatrisk

svarende til minimum 1/6
diplomuddannelse eller 9 ECTSpoint.

Sygehus Aalborg og siden 2008 har han arbejdet her i
kommunen med et års pause i projektstilling ved Forsvaret
2012-2013.
Siden han blev færdig har han taget forskellige kurser indenfor
MT, Mulligan, shock wave, akupunktur, tape etc.
Han har fungeret som klinisk underviser siden efteråret 2008 og
i 2011 fik han klinisk underviseruddannelsen på UCN

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

Borgere visiteres til træning på et visitationsmøde, af de
trænende terapeuter. Borgere visiteres enten til holdtræning eller
et individuelt forløb. Nogle borgere behøver kun enkelte
vejlednings/supervisionsgange, imens andre borgere modtager
over 20 træningsgange. Et typisk forløb strækker sig over 10-15
træningsgange.
Vi har træningsfaciliteter i de store byer i kommunen, og
derudover har vi behandlingsrum, således træningen kan
suppleres med manuel undersøgelse og behandling. Træning
kan foregå i kommunale lokaler, i borgerens eget hjem, i
naturen eller i svømmehallen.



Personalesammensætning og
samarbejdspartnere



Fysioterapifaglige forsknings – og
udviklingsaktiviteter



Fysioterapifaglig dokumentation
og kvalitetssikring

De uddannelsesmæssige forhold
Præsentation af lærings- og studiemiljøet,
der understøtter de studerendes faglige og
personlige læreprocesser i forhold til
modulernes læringsudbytte og udvikling af

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister,
træningsassistenter, social og sundheds assistenter og hjælpere,
læger samt familiemedlemmer og pårørende til borgerne.

Journalisering og status.

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 undervisning baseret på
systematiske evalueringer

Link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside

Der tages udgangspunkt i modulkravene, samt en individuel
målsætning ud fra de studerenes læringsportfolio.

De studerende har som udgangspunkt mødested på
Sundhedscenter Vesthimmerland. De deler kontor med klinisk
underviser, hvor der er mulighed for trådløs net. De booker
undersøgelses/ og behandlerrum på samme vis som øvrigt
personale i huset. De opfordres til at afholde pauser sammen
med andet personale i huset, og de er altid velkomne til at
spørge alle på stedet. Der er afprøvet forskellige muligheder for
træningslokaler. Det vil altid være muligt at planlægge sig ud af
travle perioder, da vi har flere rum.
Som udgangspunkt møder de studerende 8-15. Med undtagelse
af onsdag, hvor de har tidligere fri. De studerende går iklædt
deres eget tøj, og det forventes at det er praktisk, hygiejnisk og
passende.
Start –midtvejs-slutsamtale. Lærings portfolie. Slutevaluering.
DFA.
sundhedscentervesthimmerland.dk

