Funktionsbeskrivelse for afsnitsfysioterapeut til Afsnit A2
Stillingsbetegnelse
Afsnitsfysioterapeut på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Afsnit A2

Ansættelsessted
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Ansættelsesform
Afsnitsfysioterapeuten har sit daglige arbejde på sengeafsnit A2 og er ansat efter gældende
overenskomst mellem Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter. Arbejdet ligger primært i
dagtiden - men der kan forekomme arbejdsopgaver, som skal løses aften eller weekend.

Organisatorisk placering
Afsnitsfysioterapeuten er ansat i Fysio- og Ergoterapiafdelingen med reference til den ledende
terapeut for område 2 i forhold til det fysioterapifaglige og med reference til den afsnitsledende
sygeplejerske på sengeafsnit A2 i forhold til funktionen som afsnitsfysioterapeut.

Profil
Mave- og Tarmkirurgi, Afsnit A2 er en del af Klink Kirurgi og Kræftbehandling. Afsnittet er
regionens højt specialiserede enhed inden for den nedre kirurgisk gastroenterologisk behandling og
pleje.
Den nedre gastroenterologi omfatter blandt andet kræft i tyk- og endetarm og kroniske
inflammatoriske tarmsygdomme (Colitis Ulcerosa og Mb. Crohn).
Grundlaget for og tilgangen til fysio- og ergoterapi på Aalborg Universitetshospital er evidensbaseret
praksis. Målet er, at fysio- og ergoterapeuterne arbejder efter bedste tilgængelige evidens, deres
kliniske erfaringer og patientens præferencer i den givne kontekst.

Hovedfunktion
Afsnitsfysioterapeuten har sit daglige arbejde på Afsnit A2 og deltager i relevante faglige møder og
undervisning/sparring i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.
Afsnitsfysioterapeuten arbejder tæt sammen med afdelingens øvrige personale med henblik på at
optimere den samlede opgaveløsning til gavn for patienterne ved at supplere de sygeplejefaglige
kompetencer med den faglighed og viden et fysioterapeutisk fokus i den daglige praksis kan tilføre.
Afsnitsfysioterapeuten har særligt fokus på de mest sårbare patienter ved for eksempel overflytning
fra intensivt afsnit og ved akut operation og på patienter som er særligt udfordret omkring
mobilisering.

Formelt ansvarsområde
Afsnitsfysioterapeutens primære ansvarsområder er at
-

understøtte patienternes funktionsevne ud fra den enkeltes ressourcer og begrænsninger og
med inddragelse af patientens ønsker og behov

-

sikre patienten størst mulig selvstændighed i fysiske funktioner

-

understøtte optimal udskrivelse og information til patienten vedr. fortsat træning mv.

-

have særligt fokus på de mest sårbare patienter især med henblik på respiration og
mobilisering

-

foretage kontinuerlig undervisning og faglig sparring af plejepersonalet

Arbejdsopgaver
Afsnitsfysioterapeuten vil i høj grad være med til at definere arbejdsopgaverne løbende i samarbejde
med den afsnitsledende sygeplejerske og det øvrige personale.
Som udgangspunkt vil følgende elementer indgå i arbejdet, men andet kan komme i spil, hvis det
forekommer meningsfuldt for patientforløbene

-

Deltagelse i planlægningen af dagens opgaver

-

Funktionsevnevurdering af særligt udvalgte patienter ved indlæggelse

-

Opfølgning på respirationsfysioterapi, evt. respirationsscreening

-

Særligt ansvar for at der er kontinuerligt fokus på mobilisering af patienterne

-

Vurdering af behov for og rekvirering af hjælpemidler

-

Medvirke til at løse dele af de plejemæssige opgaver, hvor der er en relevant fysioterapeutisk
forflytnings- eller træningsopgave tilknyttet

-

Have øje for relevante patienter til ergoterapi

-

Udarbejdelse af mobiliserings- og forflytningsplaner

-

Vejledning omkring lejring og mobilisering i forbindelse med tryksårsforebyggelse,
ortopædkirurgiske regimer eller andet

-

Vurdering af genoptrænings- og rehabiliteringsbehov ved udskrivelse og udarbejdelse af
genoptræningsplaner

-

Udlevering og gennemgang af patientinformationsmateriale omkring træning / fysisk aktivitet
inden udskrivelsen

Kompetencer
Funktionen fordrer at afsnitsfysioterapeuten
-

har viden om og erfaring med respirationsfysioterapi og med postoperativ fysioterapi til
sårbare patienter

-

har erfaring fra hospitalsverdenen

-

er fagligt velfunderet og har en høj grad af bevidsthed om fysioterapifagets kerneværdier

-

har en problemløsende og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne

-

have evne til at formidle fysioterapi til patienter, personale på afdelingen og andre
samarbejdspartnere

-

har gode relationelle kompetencer og tværfaglige samarbejdsevner

-

er nysgerrig og har mod på at være med til at skabe nye veje i patientforløbene i samarbejde
med de tværfaglige samarbejdspartnere

-

har evne til at reflektere over klinisk praksis og udvikle sig i forhold til denne

-

har interesse for at indgå i og være med til at skabe en ny stilling, hvor fysioterapeuten arbejder
tættere sammen med afdelingspersonalet end vi er vant til

Kvalifikationer
Autoriseret fysioterapeut/professionsbachelor med dansk autorisation
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Afsnitsledende sygeplejerske Sanne Brunø-Madsen
Ledende terapeut for område 2 Jan Kjærsgaard
Udviklingsterapeut Annette Fjerbæk
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