
 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
 

Genoptræning  
København 
 
Sjællandsgade 40 
Bygning R 
2200 København N 
 
Telefon 
3530 3875 
 
E-mail 
PC28@suf.kk.dk 
 
www.kk.dk 
 

Funktionsbeskrivelse for faglige vejledere på plejehjem - 
version 2 
 
Titel  
Faglig vejleder, fysioterapeut eller ergoterapeut 
 
Organisatorisk placering 
Genoptræning København, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
Københavns Kommune. Den faglige vejleder refererer til teamleder 
for faglige vejledere og chef for Genoptræning København.  
 
Funktions- og ansvarsområde  
Borgerkontakt/ træning  
Den faglige vejleder skal:  

• I et vist omfang løse konkrete ergo- og fysioterapeutisk 
opgaver lokalt på plejehjemmene. 

• I konkrete genoptræningsforløb være sparringspartner og 
vejleder for ergo- og fysioterapeuter og andre faggrupper, der 
varetager genoptræning på plejehjem. 

 
Faglig udvikling 
Den faglige vejleder skal arbejde med kvalitetsudvikling af 
genoptræning på plejehjem. I relation hertil er den faglige vejleder: 

• Ansvarlig for opsøgning, formidling og implementering af 
eksisterende og ny viden inden for geriatri/gerontologi relevant 
for genoptræning på plejehjem.  

• Medansvarlig for udvikling og drift af Fagligt forum for 
genoptræning på plejehjem. 

• Medansvarlig for udvikling, udarbejdelse og implementering 
af redskaber til understøttelse af genoptræning på plejehjem  

• Medansvarlig for afprøvning af redskaber til understøttelse af 
Servicelovens genoptræning i pilotprojekt. 

• Medansvarlig for udvikling af redskaber til systematisk 
dokumentation og evaluering af undersøgelse og genoptræning 
på plejehjem. 

 
Samarbejde og koordinering 
Den faglige vejleder skal understøtte koordinering og samarbejde 
omkring genoptræning på plejehjem og er medansvarlig for udvikling 
og styrkelse af: 

• Det tværfaglige samarbejde i lokalområdet – mellem 
plejehjem, på tværs af plejehjem og træningscentre mv. 

• Samarbejde med forstanderne, træningscenterledere, 
lokalområdechefer og Genoptræning København. 

• Samarbejde og koordinering med andre faglige vejledere og 
forsknings- og udviklingsterapeuter i Region Hovedstaden. 
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Kvalifikationer    
Faglige kvalifikationer:  

• Uddannet fysio- eller ergoterapeut. 
• Minimum 2 års klinisk erfaring indenfor det geriatriske/ 

gerontologiske speciale. 
• Viden om og erfaring med kvalitetsudvikling, projektarbejde 

og kritisk litteraturlæsning.  
• Gerne videreuddannelse – f.eks. Master i Rehabilitering.  

 
Personlige kvalifikationer:  

• Gode evner indenfor samarbejde, kommunikation, formidling, 
supervision og pædagogik.  

• Gennemslagskraft.   
 


