Stillings- og funktionsbeskrivelse
for klinisk underviser, ergo- eller fysioterapeut ved
Terapiafdelingen
Organisation:
Afdeling:

Terapiafdelingen

Stilling:

Klinisk underviser, ergo- eller fysioterapeut

Ansættes af:

Afdelingsledelsen

Refererer til:

Ledende terapeut

Funktion:
Generelt:

Den kliniske underviser er ansvarlig for:






Formelt
ansvarsområde:












Klinisk undervisning, som beskrevet i Studieordningen og ”Beskrivelse
af klinisk undervisning” for fysioterapeuter og ”Målbeskrivelse for
klinisk undervisning” for ergoterapeuter.
Ansvar for at den del af patientforløbet, som den studerende varetager,
forløber mest optimalt.
Ansvar for den studerendes læringsforløb.
Medvirkende til et fagligt og personligt udviklende læringsmiljø for de
studerende og de ansatte i afsnittet.

Planlægning af praktikforløbet og introduktion af de studerende i
afdelingen.
Etablering og gennemførelse af relevante samtaler med de studerende.
Vejledning og tilbagemelding på de skriftlige opgaver de studerende
udarbejder ifølge ”Beskrivelse af klinisk undervisning” for
fysioterapeutstuderende og ”Målbeskrivelse for klinisk undervisning” for
ergoterapeutstuderende.
Vejledning og tilbagemelding til de studerende i forhold til
erfaringsdannelse og mål for uddannelsesforløbet.
Planlægning og afholdelse af interne prøver.
Egen ajourføring med indholdet i den teoretiske og den kliniske del af
ergo- og fysioterapeutuddannelsen.
Deltagelse i relevante møder på arbejdspladsen og Sundheds CVU ét.
Egen personlige, pædagogiske og faglige udvikling.
Medvirkende til at fremme de studerendes tværfaglige samarbejde.

I perioder uden studerende:

1





Udviklingsarbejde eller vikariering efter aftale.
Den kliniske underviser kan ønske at vikariere indenfor et specielt
arbejdsområde efter behov eller interesse.
Ajourføring mht. ny litteratur og ny viden.

Medansvarlig for arbejdsmiljøet indenfor afsnittet, herunder:





At sikre et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø i afsnittet i
samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten.
At sikre et godt kommunikations- og informationsniveau.
At medvirke til overholdelse af personalepolitik og MED-aftale.

Kompetence:
Generelt:

Lever i sit virke op til Virksomhedsgrundlaget for Sygehus Vendsyssel og de i
afdelingen fastsatte mål og kvalitetskriterier.

Kvalifikationer:
Generelt:





Dansk autorisation som ergo- eller fysioterapeut.
Minimum 2 års erfaring som ergo- eller fysioterapeut.
Uddannelse for kliniske undervisere ved mellemlange videregående
sundhedsuddannelser, indeholdende pædagogik, svarende til 1/6 årsværk
af en diplomuddannelse. Alternativt tages denne uddannelse indenfor de
første 2 års ansættelse i stillingen som klinisk underviser.



Det er ønskværdigt at den kliniske underviser får diplom uddannelse.

Godkendt af Afdelingsledelsen 2009
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