
Info til studerende 

 

Klinisk underviser: Svend Erik Pedersen, Vikarer: Michal Thomsen og Per Madsen 
 
Der er tre praktikpladser iflg. aftale med skolen. 
  
Vi har været et fast undervisningssted siden 1996 og er fortsat meget glade for at 
få studerende i praktik. Vi finder det inspirerende, og oplever der som et frisk 
pust i vores hverdag.  
Vi synes vi kan tilbyde et godt læringsmiljø og alle medarbejdere vil gerne 
medvirke til at opholdet her bliver bedst muligt for alle studerende.  
 
Bus 123 fra Århus kører lige til døren. Transporttiden i bus er ca.1 time fra 
Århus. I bil ca. 40 minutter. 
 
Mødetider: Mandag: 8.30-15.00  tirsdag: 10.00-16.00  onsdag: 8.30-15.00  
torsdag: 8.30-14.00 fredag: 8.30-14.00 
 
Modul 2: Mandag-Torsdag:11.00 – 17.00 fredag: 9-15  
 
Mødetiderne er med forbehold, da der kan komme ændringer med den nye 
modulopbyggede uddannelse.. 
 
Arbejdsopgaver: Modtagelse af klinikkens patienter til undersøgelse og 
behandling eller forebyggende aktiviteter, genoptræning, instruktioner i 
træningscenter og holdtræning alt under vejledning af klinisk underviser. 
 
Patienter kan være af enhver afskygning. Vi har mange patienter med diverse 
lidelser i bevægeapparatet, især ryg/bækken, nakke/skulder, samt patienter med 
diverse lidelser i ekstremitet leddene. Vi har også en del patienter som kommer 
under den vederlagsfri ordning som f.eks. apopleksi, dissemineret sclerose, 
gigtlidelser etc.  Vi har desuden mange opfølgende instruktioner i vores 
træningscenter, samt holdtræning bl.a. pilates og KOL hold. Endelig udfører vi 
også behandling og træning i hjemmene for ældre der af den ene eller anden 
grund ikke kan komme i fysioterapien. Man kommer til at behandle/træne dels 
nye patienter og dels patienter som går her fast i længere forløb.  
 
Patienter vil almindeligvis gerne have behandling/træning af studerende.(Vi 
spørge selvfølgelig). Der bliver afsat en time mod den normale halve time ved 
en uddannet fysioterapeut. Der afsættes ligeledes den nødvendige tid til 
udarbejdelse af arbejdsjournaler, undersøgelsesplaner og de refleksioner der 
ligger bag ved en valgt behandlingsstrategi. Dette diskuteres gerne forinden med 
den kliniske underviser. Vejlederen er normalt med ved den første undersøgelse 
og efter behov. Der udarbejdes arbejdsjournaler for nogle af patienterne. Der 
bliver i øvrigt undervist i brugen af grundlæggende manuelle teknikker i de 
lange praktikker. Der er således gode muligheder for at afprøve, justere og 
udvikle sine manuelle færdigheder i praksis. 
 



Vi forventer: 
At man kan bruge og omsætte den teoretiske viden til praksis under behørig 
vejledning.  
At man kan opfylde de kriterier der er angivet af skolen for de enkelte 
semestre/moduler. 
At man selvstændigt og i samarbejde med den kliniske underviser løbende 
evaluerer sin indsats og læring.  
At man med hjælp og vejledning/forevisning af den kliniske underviser 
undersøger og behandler/træner patienter samt varetager øvrige opgaver i 
forbindelse hermed på tilfredsstillende vis.  
At man kan indgå i klinikkens dagligdag og samarbejde med kollegaer og 
klinikkens personale. 
 
 
Du kan forvente: 
At blive mødt med åbenhed, venlighed og interesse  
At vi har en afslappet og utvungen omgangsform med gensidig respekt for 
hinanden. 
At få hjælp og vejledning i det omfang der er brug for  
At få et varieret patientklientel og dermed god mulighed for at afprøve dig selv i 
en klinisk praksis. 
 
Har du i øvrigt spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 
 
Med venlig hilsen 
Svend Erik Pedersen 
 
 

 


