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Stillings- og funktionsbeskrivelse for fysioterapeut
tilknyttet det ortopædkirurgiske område, FRH.
Organisation:
Afdeling:

Terapiafdelingen, Frederikshavn

Stilling:

Fysioterapeut

Ansættes af:

Chefterapeut

Refererer til:

Ledende Terapeut

Funktion:
Hovedfunktion:





Formelt
ansvarsområde:

Fysioterapeuten er tilknyttet det ortopædkirurgiske speciale.
Fysioterapeuten kan samtidig være tilknyttet andre opgaver, ex. instruktioner
i lungefysioterapi.
Der arbejdes fra et basalt niveau til et højt specialiseret niveau indenfor
fagområderne. Der er krav om fleksibilitet i opgaveløsningen, så alle
opgaver kan løses på højeste faglige niveau.

Ortopædkirurgisk speciale

 Undersøgelse og vurdering af indlagte og ambulante patienter efter de
for afdelingen udarbejdede retningslinjer og instrukser
 Planlægning af patientforløb i tæt samarbejde med det tværfaglige
team
 Behandling og optræning af indlagte og ambulante patienter efter de
for afdelingen udarbejdede retningslinjer og instrukser
 Instruktion, vejledning og undervisning
 Tæt tværfagligt samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger og
ambulatorium
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 Udlevering og instruktion af ganghjælpemidler
 Evaluering og udvikling af behandling
 Skriftlig formidling, registrering og dokumentation herunder medvirke
til udarbejdelse af genoptræningsplaner.
Lungemedicinsk Speciale

 Instruere patienter i lungefysioterapi i lungemedicinsk ambulatorium,
og udføre skriftlig formidling, registrering og dokumentation i
forbindelse hermed.
Andet

Fysioterapeuten er medansvarlig for
 At skabe et udviklende læringsmiljø i afsnittet og i afdelingen
 At planlægge de daglige arbejdsopgaver.
Der er vagtarbejde ca. hver 5. lørdag og søndag/helligdage.
Fysioterapeuten er, på lige vilkår med øvrige ansatte i tæt samarbejde med den
ledende terapeut ansvarlig for arbejdsmiljøet, herunder
 At medvirke til at sikre et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø i
afsnittet
 At sikre et godt kommunikations og informationsniveau
 At medvirke til overholdelse af personalepolitik og MED-aftale.

Kompetence:
Generelt:

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

Kvalifikationer:
Generelt:

Dansk autorisation som fysioterapeut.
Ajourført praktisk og teoretisk erfaring indenfor specialeområdet.
Viden og erfaring indenfor evidensbaseret fysioterapi.
Fysioterapeuten forventes at være indstillet på at arbejde og udvikle sig i forhold
til afdelingens Udviklings- og uddannelsespolitik.

Godkendt af Afdelingsledelsen
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