
 

 

 

Klinisk underviser for fysioterapeutstuderende søges 
 

Sclerosehospitalet i Ry søger en fysioterapeut i fast stilling, 35 timer ugentligt pr. 

1. juli 2022 med ansvar for klinisk undervisning af fysioterapeutstuderende  

  
Ønsker du at arbejde i en afdeling, der værdsætter en stærk monofaglig identitet i et tæt 

tværfagligt miljø, så er vi stedet for dig. 

 

Sclerosehospitalet arbejder med rehabilitering til mennesker med sclerose. Vi er et højt 

specialiseret tilbud til såvel nydiagnosticerede med multiple sclerose som til den svært fysisk og 

kognitivt handicappede med fremskreden sclerose. Patienterne indlægges i 1-4 ugers forløb. Vi 

tilbyder desuden ambulante funktioner som daghospital og hjemmebesøg. 

Vi arbejder med patienternes hele livssituation i centrum. Patientuddannelse og –partnerskab er 

centrale begreber og pårørende tilbydes såvel uddannelse som inddragelse både i forbindelse med 

indlæggelse og ambulante ydelser. 

Vi er en dynamisk organisation, der hele tiden er i forandring i takt med patienternes behov, og i 

sammenhæng med sundhedssystemet og samfundsudviklingen i det hele taget. 

 

Dine personlige kvalifikationer 

• Engageret og tager ansvar 

• Optimistisk, kreativ og rummelig og med fokus på muligheder 

• Lyst til læring og udvikling, både egen og at stimulere til dette hos de studerende 

• Kan bevare energi og overblik i en travl hverdag 

 

Dine faglige kvalifikationer 

• gerne erfaring som klinisk underviser for fysioterapeutstuderende 

• interesse i at medvirke til at uddanne studerende til at blive kommende fysioterapeuter 

• gerne gennemført diplommodul i klinisk vejledning eller indforstået med at tilegne sig 

modulet. 

• gerne erfaring inden for neuro-rehabilitering eller andre kroniker områder  

• evne til og erfaring med at undervise og indgå i gruppeprocesser 

• lyst til og erfaring med at indgå i et tæt samarbejde med patienten, de pårørende, det 

tværfaglige team, monofaglige kolleger samt eksterne samarbejdspartnere 

• kan igangsætte og indgå i udviklingsarbejde 

• kan kvalificere fysioterapiens indsats ved at søge, anvende og implementere 

evidensorienteret og evidensbaseret viden 

 

Arbejds- og ansvarsområde 

• I de perioder hvor vi har fysioterapeutstuderende i afdelingen er din primære opgave at 

varetage deres kliniske undervisning. Vi modtager studerende fra VIA University College 

Aarhus på 1. 4. og 6. semester. Sædvanligvis 3 studerende af gangen.  Se studieordning på 

www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/fysioterapeut  

• Når der ikke er studerende i afdelingen, indgår du i det almindelige arbejde på lige fod med 

de øvrige fysioterapeuter 

 



Patientrettede opgaver 

• At være kontaktperson for patienter under indlæggelse 

• At forfølge mål, udarbejde relevant dokumentation og registrering i Midt EPJ samt 

inddrage patientens nærmiljø i nødvendigt omfang 

• At arbejde tværfagligt i teams ud fra den bio-psyko-sociale model og ICF 

• Undervisning af patienter og evt. andre faggrupper 

 

Vi tilbyder en arbejdsplads med: 

• Spændende og meningsfulde arbejdsopgaver på et højt fagligt og specialiseret niveau 

• Rig mulighed for læring, medindflydelse og udvikling 

• Fokus på trivsel samt respektfuldt kollegialt samarbejde 

• En velfungerende fysioterapi, bestående af 10 fysioterapeuter, herunder en rideterapi med 

egne heste, 2 ride fysioterapeuter og en rehabiliteringsassistent 

 

Praktisk 

• der arbejdes på hverdage i dagtimerne.  

• sommerferie i 2022 er fastlagt til uge 28-30 for hele hospitalet 

 

 

Generelt om Sclerosehospitalerne 

Anerkendelse og fokus på håb er vigtige værdier, og god kommunikation værdsættes højt. Vi 

lægger stor vægt på muligheder for faglig og personlig udvikling og har bl.a. prioriteret certificeret 

coach-uddannelse af et meget stort antal medarbejdere. Som arbejdsplads er hospitalerne 

karakteriseret ved langvarige ansættelser og godt arbejdsmiljø herunder en styrkebaseret tilgang 

til opgavefordeling. Vi samarbejder med kolleger i et europæisk netværk af fagprofessionelle, der 

arbejder med sclerose. Udvikling og dokumentation af effekten af arbejdet har en høj prioritet. 

Læs mere på www.sclerosehospitalerne.dk  

 

Ansøgning og ansættelse 

Hospitalerne følger overenskomsten mellem Danske regioner og Danske Fysioterapeuter. 

For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Ellen Jensen på telefon 

78412411 eller fysioterapeut og tillidsrepræsentant Margit Mortensen på telefon 78412415. 

  

Din ansøgning sendes på mail til Ellen Jensen på ellje4@sclerosehospital.dk og skal være os i 

hænde senest torsdag den 19. maj 2022 kl. 21.00 

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 25. maj 2022. 

 
 

Sclerosehospitalerne er foreningsejede specialsygehuse efter Sundhedslovens § 79 og har driftsoverenskomst med 

Region Midtjylland. Hospitalet i Haslev har ca 70 medarbejdere og 50 senge, hospitalet i Ry har ca 60 medarbejdere og 

36 senge. Medarbejderne er ergoterapeuter, diætister, ernæringsterapeuter, fysioterapeuter, neurologer, 

neuropsykologer, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, forskere, service og administration. Vores 

værdier er anerkendelse, håb, faglighed, ordentlighed, kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Hospitalerne er små 

med korte kommandoveje og godt samarbejde på kryds og tværs i organisationen. 


