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1. Organisatoriske og ledelses-
mæssige forhold  

  

  

  
  

 
Præsentation af fysioterapifaglige, organisa-
toriske og ledelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedets betegnelse, orga-
nisation og struktur 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning for 
fysioterapien 
 
1c) Det kliniske områdes patient/bruger-
kategorier 
 
1d) Organisering af fysioterapien 

 

 
Denne beskrivelse er udarbejdet i februar 2016, med det formål, at give et 
overordnet billede af ETAC Rehabiliteringscenter som klinisk uddannelsessted 
for fysioterapeutstuderende. 
 
ETAC er en selvejende institution, og øverste myndighed er bestyrelsen, hvis 
medlemmer udpeges af 9 handicapforeninger, brugerne og personalet.  
 
ETAC har en driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune og Det Sociale 
Udvalg, og hører organisatorisk under forvaltningen Borger & Arbejdsmarked, 
Social & Tilbud, Socialt Rehabiliteringscenter. 
 
ETACs vedtægter samt driftsoverenskomst er udarbejdet i henhold til § 86 stk.2 
og § 104 i Lov om social service. 

 

 
Kerneopgave 
ETACs kerneopgave er ”at voksne, med et fysisk handicap og/eller en 
senhjerneskade, gennem læring og deltagelse i aktiviteter, samværstilbud og 
vedligeholdende træning, mestrer eget liv så selvstændigt og meningsfuldt, 
som det er muligt”. 
 
Elementerne i rehabilitering bygger på, at den enkelte bruger får relevante 
tilbud om vedligeholdende træning, aktiviteter, forebyggelse og 
sundhedsfremme. Arbejdsformen er et tæt tværfagligt samarbejde omkring den 
enkelte brugers mål og indsats i forhold til at arbejde hen i mod disse mål.  
Der trænes så vidt muligt i mindre grupper. Denne arbejdsform fremmer mange 
brugeres læringsudbytte samt mentale og sociale træning. På den måde ydes 
”lidt til mange”, samtidig med at den enkeltes behov tilgodeses på en rimelig 
måde.  
 
Der arbejdes fagligt og tværfagligt indenfor:  
Ergoterapi  

Fysioterapi  

Social- og sundhedsfagligt  

Pædagogik  

IT-undervisning i samarbejde med CSV  
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Sociale arrangementer  

Salg af mad, bagværk og lignende i caféen  
 
Beskrivelse af ETACs målgruppe 
ETAC har 140 visiterede borgere. 
 
Kendetegnende for ETACs brugere er, at de har behov for en tværfaglig 
indsats, som omfatter specialiseret terapeutfaglig viden inden for bl.a.:  
 

 kognitive funktionsnedsættelser  

 nedsat fysisk funktionsniveau  

 behov for støtte til at forvalte energi og opbygge struktur i hverdagen  

 behov for støtte til at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge  

 smerteproblematikker  
 
Funktionsniveauet hos brugerne fordeler sig dels på problematikker i 
hverdagen, som kræver let støtte til at få en meningsfuld og velfungerende 
hverdag. Dels på brugere med svære funktionsnedsættelser, hvor brugeren har 
behov for støtte og hjælp i alle ADL funktioner til at kunne opretholde en 
velfungerende hverdag. ETAC har i et begrænset omfang mulighed for at 
imødekomme behov for hjælp i eksempelvis spisesituation, hjælp ved 
toiletbesøg. I nogle situationer vurderes det, at brugeren har behov for 
personlig hjælper eller hjælp fra hjemmeplejen for at få udbytte af ETACs tilbud.  
 
Brugerne fordeler sig hovedsageligt på følgende diagnoser:  

 erhvervede skader efter trafikulykker og andre ulykker  

 erhvervede hjerneskader  

 apopleksi  

 cerebral parese  

 sclerose  

 gigt  

 forskellige lidelser i bevægeapparatet  

 kroniske smerteproblematikker.  
 
 

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1e) Kliniske vejlederes formelle pædagogiske 
kompetence svarende til klinisk vejleder-
uddannelse og anden pædagogisk uddan-
nelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 

 
1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
undervisers faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle fysioterapifaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og 
efter-/videre-uddannelse 

 
1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og bedømmelse 
 
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering 
af de kliniske vejledere/undervisere   
 

  
Helle Lange er uddannet på Fysioterapeutskolen i Esbjerg i juni 2007. Har 
været ansat på ETAC siden marts 2011. Har tidligere arbejdet som 
fysioterapeut på SVS neurorehabiliteringsafsnit i Varde/Grindsted. Har bestået 
klinisk vejlederuddannelse i november 2012. 
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2. Fysioterapifaglige forhold 
 

 

 
Præsentation af de fysioterapifaglige, 
tværfaglige og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 
2a) Typiske patientsituationer, 
patientfænomener og patientforløb 
 
2b) Fysioterapifaglige opgaver, 
problemstillinger og metoder 
 
2c) Personalesammensætning og 
samarbejdspartnere 
 
2d) Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter
  

 

 
Personale på ETAC 
14 fastansatte medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: 

 1 pædagog 

 2 social- og sundhedsassistenter 

 2 køkkenmedarbejdere 

 1 kontorassistent 

 3 fysioterapeuter  

 4 ergoterapeuter 

 1 leder (med baggrund som fysioterapeut og klinisk underviser) 
 
Tværfaglig indsats og mentorordning 
På ETAC betyder tværfaglighed, at vi arbejder sammen om at yde en 
helhedsorienteret indsats ud fra det definerede mål brugeren har med 
udgangspunkt i egen og fælles faglighed. Den tværfaglige indsats kommer dels 
til udtryk i det tværfaglige teamsamarbejde, dels på holdene, hvor det 
tilstræbes, at underviserne på de enkelte hold har forskellige faglige 
baggrunde. Dette for at sikre flere faglige vinkler, som i et samspil giver en 
tværfaglig tilgang. 
 
Der arbejdes i 2 tværfaglige teams, og alle brugere har en mentor. Mentoren er 
en medarbejder i det team, brugeren er tilknyttet. Mentoren har en faglig 
baggrund som ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog eller social- og 
sundhedsassistent. 
 
Det er mentorens opgave i samarbejde med teamet at opstille mål og 
udarbejde forandringsteori sammen med brugeren, sikre løbende evaluering af 
mål, have kontakt til samarbejdspartnere, være tovholder og koordinere 
brugerens tilbud på ETAC således, at brugerens mål er i fokus, og alle arbejder 
i samme retning. 
 
Fysioterapien:  
Fysioterapiens hovedformål er ved hjælp af vedligeholdende træning  at 
forebygge begrænsninger i brugernes fysiske funktionsniveau.  
For at bruge fitnesscentret skal en bruger først vurderes af en fysioterapeut, 
som ud fra vurderingen planlægger et individuelt træningsprogram. Efter 
grundig instruktion, kan fitness benyttes individuelt, alt efter brugerens 
begrænsninger og selvhjulpenhed.  
4 formiddage og 1 eftermiddag om ugen er der personale til stede i 
fitnessrummet til almindelig vejledning samt til hjælp ved forflytninger og 
indstilling af maskiner.  
Individuel fysioterapi tilbydes i begrænset omfang og i tidsbegrænsede 
perioder. Det er primært funktionstræning, udspænding, tilbud om 
neurodynamik, redskaber til smertelindring og -håndtering.  
Der tilbydes målrettede fysioterapeutiske holdtilbud af en varighed på ca. 12 
uger, som brugerne tilbydes med udgangspunkt i deres målsætning. Dette 
foregår i tæt dialog med brugerens mentor, så holdene sammensættes 
hensigtsmæssigt.  
Holdtræningen kan foregå udenfor centret f. eks. balancetræning, cykling i 
nærområdet. 
Holdtræningen foregår ofte i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper på 
centret.  
Holdtræning prioriteres før individuel træning, idet det tilstræbes at give så 
meget som muligt til så mange brugere som muligt. 
Der tilbydes genoptræning i det omfang, der foreligger en individuel 
genoptræningsaftale med kommunen herom.  
 
 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  
 

  

 
Præsentation af den studerendes studievilkår 
og -muligheder i relation til modulernes 
foreskrevne kompetencer (j.fr. studieplan for 
modulet): 
 
3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk 

 
Praktikforløb for danske studerende 
På ETAC arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tankegang med meget fokus 
på det tværfaglige samarbejde både på centret og med eksterne 
samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os, at der er en ligeværdig og rar 
atmosfære, og det forventes af alle, der arbejder på centret, at man har en 
imødekommende attitude. Vi lægger vægt på, at den studerende er i stand til at 
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undervisning i relation til den studerendes 
individuelle studieplan 

 
3b) Studieforhold og læringsmiljø, der 
pædagogisk understøtter den studerendes 
faglige og personlige læreprocesser  
 
3c) Studiemetoder og 
undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse 
af IKT  
 
3d) Kliniske vejlederes funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 
 
3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske 
undervisning baseret på systematisk 
evaluering  
 

 

arbejde selvstændigt, og har en problemløsende adfærd. 
 
Studerende har egen ugeplan med træningsaftaler med brugere, tid i fitness 
samt holdtræning. De enkelte praktikmoduler planlægges med udgangspunkt i 
modulbeskrivelserne. Når den studerende starter i praktikken, er der lavet 
aftaler med brugere, men der er mulighed for, at den studerende selv kan 
præge planlægningen eks. ved ønske om at arbejde med en bruger med en 
konkret problemstilling. Brugerne vil for det meste være gennemgående i hele 
perioden. 
 
På ETAC har vi en fast mødestruktur med personalemøder, temamøder og 
teammøder. På temamøderne tages aktuelle temaer op, og studerende har 
mulighed for at formidle et relevant emne til det øvrige personale. Studerende 
deltager i disse møder, hvor det er relevant. 
Klinisk underviser vil i samarbejde med de studerende planlægge relevant 
undervisning. Emnerne varierer afhængig af de studerendes behov og ønsker. 
 
Der er et tæt samarbejde mellem den kliniske underviser for 
fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende. Hvor det  er relevant 
planlægges fælles forløb dels i forhold til undervisning dels i forhold til forløb 
med brugere. 
 
Den kliniske underviser er, så vidt det er muligt til rådighed i det tidsrum, de 
studerende er på ETAC. Klinisk underviser har selvstændige opgaver, men det 
tilstræbes, at de opgaver klinisk underviser har, når der er studerende, er 
opgaver, de studerende kan deltage i eller overtage med vejledning fra 
underviser. Så vidt det er muligt planlægges klinisk undervisers ferie udenfor 
perioder med studerende. 
Hvis klinisk underviser er fraværende følger en anden erfaren fysioterapeut op 
på de studerendes opgaver. 
Som del af kvalitetssikring af den kliniske undervisning gives fra praktikstedet 
mulighed for, at klinisk underviser kan deltage i arbejdsgrupper på den 
teoretiske del af fysioterapeutuddannelsen, være censor, deltage i den 
teoretiske undervisning, deltage i møder og temadage arrangeret af 
fysioterapeutuddannelsen.  
 
Praktiske forhold for danske studerende 
Arbejdstiden er ca. 30 timer pr. uge på ETAC, og derudover forventes det, at 
den studerende bruger tid på forberedelse, journalskrivning mm. Den typiske 
arbejdstid er fra kl. 8.00 - ca. kl. 14.00. Sluttidspunktet om eftermiddagen kan 
variere afhængig af fx holdtræning.  
De studerende har fælles kontor med ergoterapeutstuderende, og der er 
computer med internetadgang til rådighed. Vi bruger ikke uniform på ETAC, så 
den studerende skal benytte eget tøj. 
 
Jf. Esbjerg Kommunes ”Strategi for røgfri miljøer” så defineres rygning som en 
privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med arbejdets udførelse eller i 
den betalte arbejdstid. Dette indebærer også frokost- og kaffepauser. Det er 
således ikke tilladt at ryge i det tidsrum, man er i praktik på ETAC 
Rehabiliteringscenter. 
 
Praktikdagens forløb 

8.00 - 8.10 Morgenmøde med hele personalegruppen 
 
8.10 - 9.30 Møde eller forberedelse med klinisk underviser 
 
9.30 - 12.00 Aftaler med brugere, fitness, holdtræning 
 
12.00-12.30 Frokost 
 
12.30-14.00 Aftaler med brugere, holdtræning 

 
Praktikforløb for udenlandske fysioterapeutstuderende 
ETAC modtager udenlandske fysioterapeut studerende, og har de senere år 
modtaget studerende fra fx Tyskland, Polen og Spanien. Praktikforløbene er af 
forskellig varighed, og vi tilrettelægger dem individuelt. Det er en forudsætning, 
at de studerende kan kommunikere på et rimeligt niveau på engelsk. 
 
Vi bestræber os på, at den studerende får en god oplevelse af, hvordan det er 
at arbejde som fysioterapeut på ETAC. Vi lægger vægt på, at den studerende 
gennem selvstændigt arbejde med brugere opnår erfaring med håndtering, 
undersøgelse og behandling/træning af brugere med forskellige diagnoser. Ved 
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valg af brugere tages der højde for brugerens sproglige færdigheder, så den 
studerende og brugeren har mulighed for at kommunikere på et rimeligt niveau. 
I de tilfælde hvor ETAC har 2 udenlandske studerende i samme periode, 
arbejder de som udgangspunkt sammen om brugerne. Ud over ca. 3 
træningsforløb deltager de studerende i holdtræning og fitness, hvor det 
forventes, at de er engagerede og aktivt deltagende. 
 
De studerende får introduktion til ETAC og til de brugere, de skal arbejde med. 
Der er dagligt mulighed for at få vejledning af den kliniske underviser eller en 
anden fysioterapeut om træningsforløbene. Derudover er alle medarbejdere på 
ETAC parate til at besvare spørgsmål både af faglig og praktisk karakter samt 
villige til at hjælpe ved behov.  
 
Praktiske forhold for udenlandske fysioterapeutstuderende  
Arbejdstiden er i gennemsnit ca. 25 timer ugentligt - typisk fra kl 9.00 - ca. 
14.00. Sluttidspunktet om eftermiddagen kan dog variere afhængig af fx 
holdtræning. De studerende har fælles kontor med ergoterapeut studerende, og 
der er computer med internetadgang til rådighed. Vi bruger ikke uniform på 
ETAC, så den studerende skal benytte eget tøj. 
 
Jf. Esbjerg Kommunes ”Strategi for røgfri miljøer” så defineres rygning som en 
privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med arbejdets udførelse eller i 
den betalte arbejdstid. Dette indebærer også frokost- og kaffepauser. Det er 
således ikke tilladt at ryge i det tidsrum, man er i praktik på ETAC 
Rehabiliteringscenter. 
 

 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

 
www.etac.esbjergkommune.dk 
 
 

 

http://www.etac.esbjergkommune.dk/

