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Praktikstedsbeskrivelse - Fysioterapien 

 
 

Klinisk Undervisningssted 
Terapeutteam 
Kommuneqarfik Sermersooq 
Nuuk, Grønland 

Adresse 

Narsaviaq 26 
3905 Nuussuaq 
Grønland 
 

Telefon +299 36 73 62 

Leder af kliniske undervisningssted Anders Stig Frederiksen 

Kliniske underviser 

Fysioterapeut: Malene Plambek Bengtsen  
Mail: mpbe@sermersooq.gl 
 
Fysioterapeut: Michael Rosvig Pedersen 
Mail: mrop@sermersooq.gl 

 
 

Dato 2019 
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Organisatorisk og ledelsesmæssige forhold: 

 

Terapeutteamet i Nuuk er ansvarlig for hele Kommuneqarfik Sermersooq, som er et af verdens 

største kommuner. Her varetager vi rehabilitering, vedligeholdende træning og 

hjælpemiddelsopgaver. 

 

Terapeutteamet rummer alle borgere med et relevant behov i Nuuk, samt har tjenesterejser ud på 

kysten flere gange om året. Da vi har ud kørende funktion, kommer vi i borgernes eget hjem, 

plejehjem, aflastningsplads, træningssale, svømmehal, kommunale events, samtaler på Dronning 

Ingrids Hospital og hos andre samarbejdspartnere. 

 

Præsentation af uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår: 

De kliniske vejledere har flere års klinisk erfaring, men er ikke uddannet kom vejleder. Udover 

arbejdet med de studerende, arbejder de kliniske vejledere på lige fod med de andre terapeuter i 

teamet. 

 

Teamet består af fem fysioterapeuter, fire ergoterapeuter, en depotforvalter og en leder, heraf to 

kliniske vejledere. 

Disse terapeuter er fordelt henover fire områder som er, voksenområde, børneområde, 

rehabilitering og handicap & social psykiatrisk område. 

Vi har to arbejdsbiler til rådighed til hele teamet. 

Terapeutteamet er lokaliseret på et kontor på ovenstående adresse, men al 

borgervurdering/behandling foregår ude i borgerens eget hjem, på plejehjem, i en træningssal, 

offentlig svømmehal eller ude i miljøet afhængigt af opgaven. 
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Under praktikperioden vil der blive afholdt start-, midt,- og slutsamtale. Dertil vil eventuelle 

opgaver som KRIF´er eller DFA´er, skulle afleveres i samarbejde med jeres uddannelsessted, da 

vejledere i kommunen ikke er uddannet til at kunne give dem karakter. 

 

De fysioterapeutiske forhold: 

Det kliniske undervisningsforløb bliver tilpasset så det passer til de forudsætninger den/de 

studerende har på pågældende semester. 

 

Under praktikforløbet undersøger og behandler den studerende under vejledning/i samarbejde 

med den kliniske vejleder, jf. semesterbeskrivelsen. I kommunen tilbydes der ikke genoptræning 

men vedligeholdende træning.  

En grundig fysioterapeutisk vurdering og udredning er stadig påkrævet. 

Der journalføres dagligt i GetOrganized, på hver enkelt borger.  

 

Undersøgelse, behandling og træning af borger foregår på baggrund af den fysioterapeutiske 

arbejdsproces. Der er mulighed for at have individuel træning, holdtræning, bassintræning, 

hjemmebesøg, hjælpemiddelsvurderinger og sagsbehandling. Desuden afholdes der ugentlige 

tværfaglige møder med terapeuter, leder, hjemme hjælpen, visitatorer og samarbejdspartnere i 

kommunen. Derudover er det muligt at følge terapeuter, som tilser borgere med et stort spænd af 

problemstillinger. 

 

De studerende har mulighed for at have med borgere at gøre med et bredt spektre af diagnoser 

fra kirurgisk, medicinsk, geriatrisk område, inddelt i følgende grupper: 

- Rehabiliterings område, træning før pleje forløb i samarbejde med hjemmehjælpen i 

hjemmet og borgere på aflastningsplads, der skal vurderes fremtidig boligsituation/behov 

for videre hjælp. 
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- Voksenområde, +18år borgere, Individuelle træningsforløb eller holdtræning samt 

vurdering af behovet for hjælpemidler.  

- Børneområde, Børn og unge op til 18år. Vurdering af behovet hjælpemidler i hjemmet og 

på dag- og døgninstitutioner/skoler, individuel og holdtræning.  

- Social/psyk område, primært er borger med fysisk eller psykiske handicaps, vurdering af 

behovet for hjælpemidler, individuel og holdtræning. 

 

Terapeuterne samarbejder intern og eksternt med følgende faggrupper: Dronning Ingrids Hospital, 

terapeuter, læger, portører, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sagsbehandlere, 

diætister, sygeplejersker.  

 

Ved et praktikforløb hos os får du rig mulighed for, at få erfaring med en bred borgergruppe, da du 

ikke er tilknyttet et bestemt team, men hele terapeutteamet, hvor der er opgaver at tage. 

 

Praktisk info: 

 

Ansøgning til praktikforløb hos os, skal forelægge minimum et halvt år forinden, og skal sendes til 

os via ovenstående mails og ligeledes tilføje/cc praktikkoordinator for uddannelsesstedet samt 

vedhæfte semesterbeskrivelsen. 

 

Ved tildeling af praktikplads her i Terapeutteamet i Kommunen er der ikke nogen formalia der skal 

underskrives, men alt skal være godkendt af jeres praktikkoordinator. 

 

Vedrørende boligsituation, er der fra kommunens side ikke sat bolig/værelse til rådighed. Dette 

skal den studerende selv sørge for. 
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Ved start er der jakke og overtræksbukser til rådighed, men ingen uniform. Derfor skal den 

studerende selv medbringe arbejdsrelevant tøj.  

 

Arbejdsugen i Grønland er på 40 timer, hvorfor mødetiden fortrinsvis er ml. 7.30-16.30 afhængigt 

af møder og arbejdsaftaler. Den studerende vil bo og arbejde i Nuuk.  

 

Frokostpausen forløber kl 12-12.30. Der er et køkken med køleskab, hvor der er mulighed for at 

opbevare sin madpakke, men ingen kantine. 

 

Som studerende i terapeutteamet i kommunen, vil du indgå i et team, hvor der altid er mulighed 

for sparring blandt terapeuterne. Du vil sidde i samme kontor som de andre terapeuter, hvor der 

vil være computer til rådighed. 

 

Der er et lille udvalg af fagbøger på kontoret. 

 

Ved spørgsmål omkring jeres forløb i Grønland, både fagligt men også praktiske såsom påklædning 

og anden gode råd om at komme herop, så kontakt gerne de kliniske vejledere på mail. Så svarer 

de efter bedste formåen. 

 

Vi glæder os til at høre fra jer 

 

Mvh. De kliniske vejledere 

 

Malene og Michael 


