
Supervisorblanket til brug for supervisorkorps 

 

Bliv en del af de faglige selskabers supervisorkorps 
Supervisorkorpset under Dansk Selskab for Fysioterapi er en oversigt over supervisorer, som opfylder 
fastlagte kriterier for at yde supervision. Listen er udarbejdet for at skabe overblik over supervisors 
lokalisering samt særlige kompetencer. 

Oversigten vil indeholde følgende ift. din supervisor-profil: 

Navn Rikke Vikær Juul 
 

Region (hvilken region bor 
du i) 

Region Syddanmark.  

Grunduddannelse Professionsbachelor i Fysioterapi, juni 2010 
 

Evt. overbygning (diplom el. 
master/kandidat) 

 
 

Beskrivelse af evt. 
Supervisoruddannelse 

- Supervision, coaching og mentorskab, Københavns 
Professionshøjskole, juni 2021 (10 ECTS)  

- Metoder i supervision indenfor socialt arbejde, Københavns 
Professionshøjskole, jan 2022 (10 ECTS)  

- Træningsforløb til supervisor; Københavns Professionshøjskole, 
januar 2022, træningsforløbet har været tilknyttet 
diplommodulerne; Supervision, coaching og mentorskab, og 
Metoder i supervision i socialt arbejde, 18 trænings dage 
(95timer) og 20timers praksiserfaring gennem supervision af 
egne grupper og individuelle supervisions samtaler. 

 
 

Kort om din praksiserfaring Supervision praksiserfaring 
August 2021 – d.d.  

- Etablering og implementering af internt supervisionstilbud i 
afdelingen, herunder monofagligt og tværfaglig supervision. 

- Intern supervision i tværfaglige grupper bestående af 6-8 
personer i fast rul hver 4-6 uge. Samt individuelle supervision 
efter behov. 

- Det overordnede mål, for en supervision, er at skabe nye 
refleksioner, perspektiver og dermed muliggøre alternative 
handlemuligheder. I det kommunale genoptræningscenter, er 
målet med supervisionen at skabe en større faglighed i 
afdelingen, øget trivsel blandt medarbejderne og mere effektive 
genoptræningsforløb. Som interne supervisorer, er målet at 
facilitere en samtale, der skaber vidensdeling og samtidig letter 
det dobbeltpres medarbejderne i afdelingen kan opleve. 
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Fysioterapeutisk erhvervserfaring 
05.10.2020- d.d. 
Fysioterapeut, Træning og rehabilitering, Haderslev Kommune 
 Team Træning FRIX. 

- Neurologiske genoptræningsforløb og 
rehabiliteringsforløb under §140 og §86, herunder 
tværfaglig koordinering med interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 

- Tovholder for vederlagsfri fysioterapi, herunder 
udvikling af Haderslev Modellen for vederlagsfri 
fysioterapi, afholdelse af dialogmøder og temamøde 

- Supervisor, implementering af intern kollegial 
supervision 

- Exorlive ressource-person 
 
01.06.2011- 30.04.2020 
Fysioterapeut, FysioDanmark Vejle 

- Almen fysioterapeutisk behandling, vederlagsfri 
fysioterapi behandling og træningsterapi individuelt og 
på hold. Særligt indenfor neurologien. 

- Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vederlagsfri 
fysioterapi herunder systematisering og testning, 
derunder intern undervisning og vejledning af 
kollegaer, samt koordinering af behandlingstilbud og 
projektafvikling.  

 
08.09.2010 – 31.05.2011  
Fysioterapeut, Grønnegade Fysioterapi, Vejle 

- Almen fysioterapeutisk behandling, vederlagsfri 
fysioterapi behandling og træningsterapi individuelt og 
på hold 

 
Kontaktinfo og evt. link til 
web og/eller LinkedIn 

Mail: rikke.vikaer@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/rikke-vik%C3%A6r-juul-53869182/ 
 
Tlf: 20 95 09 49 
 
 
 

Når du har udfyldt ovenstående, skal det sendes til Dansk Selskab for Fysioterapi: kontakt@dsfys.dk 
Supervisoroversigten vil fremgår her: 
https://www.danskselskabforfysioterapi.dk/specialisering/supervisorkorps2  

 


