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Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg – Haderslev 

 
  
BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
  
Klinisk undervisningssted & 
adresse 

EmCare: 
• Blåvandshuk Fysioterapi og Træning 

Strandvejen 2, 6840 Oksbøl 
 

• Esbjerg Fysioterapi 
Helgolandsgade 17, 6700 Esbjerg 
 

• Idrætsklinikken   
       Helgolandsgade 17, 6700 Esbjerg 

Stiller antal pladser til rådighed 6 i alt  

I Modul (sæt X) Modul 1 x  Modul 4 x  Modul 9 x  Modul 12 x 

Modul 2 x  Modul 7 x       
Praktikbærende leder Søren Møller Kristensen 

E-mail smk@emcare.dk 
Direkte telefon / arbejdsmobil 70 20 97 78 

Klinisk vejleder Helle Bjerre Aagaard/ Bente Jürgensen/ Rikke Korsholm  
(praktikansvarlig er Søren Møller Kristensen) 

E-mail bj@emcare.dk / hbf@emcare.dk / ltp@emcare.dk  
Direkte telefon / arbejdsmobil  
Evt. Link til hjemmeside www.emcare.dk  

Dato 04.06.2015 

Evt. bemærkninger  
 

 
1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold   
  

 

mailto:smk@emcare.dk
mailto:hbf@emcare.dk
http://www.emcare.dk/
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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 
 

1a) Søren Møller Kristensen, Knud Ole Sinkjær-Knudsen og Mette Ibsen 
er indehavere af klinikkerne. Blåvandshuk Fysioterapi og Esbjerg 
Fysioterapi er privatpraktiserende klinikker med overenskomst med 
sygesikringen. Idrætsklinikken arbejder uden for overenskomst.  
 
Blåvandshuk fysioterapi ligger i forbindelse med Blåvandshuk 
idrætscenter. Fysioterapien er indrettet i lyse lokaler og råder over 4 
behandlingsrum, der er direkte adgang til både træningscenter og 
holdsale. 
 
Esbjerg Fysioterapi og Idrætsklinikken er samlet på adressen 
Helgolandsgade 17 og råder over 1800 m2. De 2 klinikker råder over 13 
behandlingsrum og derudover træningsal og motionscenter.  
 
Der er i alt 16 fysioterapeuter ansat og derudover massører, 
kosmetologer, administrativt personale og timelønnede.  
 
1b) EmCare vægter høj faglig kvalitet, faglig udfordring og alsidige 
arbejdsopgaver. Klinikkens fysioterapeuter er løbende under 
videreuddannelse og der bliver arrangeret fælles uddannelsesdage for 
personalet. 
 
Patienterne er vores bedste reklame og derfor er det vigtigt at de har en 
god oplevelse i forbindelse med behandlingen og møder et kompetent og 
serviceminded personale.  
 
1c) Ved Blåvandshuk fysioterapi og Esbjerg Fysioterapi er patienterne 
som oftest henvist fra egen læge eller vederlagsfri patienter. Patienterne 
er i alle aldersgrupper og spænder bredt inden for muskuloskeletal 
fysioterapi, reumatologi og neurologi. Der vil både være individuelle 
behandlinger og holdtræning. 
Ved idrætsklinikken vil man som studerende møde en del 
idrætsrelaterede patienter da vi har samarbejde med EFB og Team 
Esbjerg, derudover vil der være en blanding af hjemmebehandling, 
virksomheder og bassinterapi for vederlagsfri patienter i svømmestadion 
Danmark.   
  
1d) Generelt fordeles patienterne ligeligt mellem terapeuterne, nogle 
terapeuter har speciale eller specifikke interesseområder/kompetencer, 
derfor bliver patienterne fordelt til de relevante terapeuter. Åbningstiden 
er fleksibel og individuel for den enkelte terapeut og der kan være 
mulighed for at du som studerende skal møde tidlig f.eks. kl. 7.30 eller 
have sene dage, afhængig af patienterne.  
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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   
 

1e). Helle B. Aagaard er uddannet klinisk vejleder i 2013 og Bente 
Jürgensen og Rikke Korsholm er uddannet som klinisk vejleder i 2015.  
 
1f og g) De kliniske vejledere er alle uddannet fysioterapeuter og har 
løbende videreuddannet sig.  
 
Helle B. Aagaard er specielt uddannet inden for neurologi og har 
derudover kurser i MET, MT, Kinetic control, instruktørkurser, 
forflytningskurser og swissball. 
 
Bente Jürgensen er uddannet inden for MT-gruppen i  
lumbal- og cervicalcolumna samt extremitetsled, 
Maitland, MFR, Mckenzie, kinetic control og har 
speciel interesse for pt. med hovedpine, 
ansigtssmerter og bidfunktionsproblematiker. 
 
Rikke Korsholm er uddannet inden for MT-gruppen 
(columna), MET, IMS akupunktur, bassinterapi og 
gynækologisk-obstretisk fysioterapi. Har en fleksibel 
diplomuddannelse i ernæring og sundhed. 
 
Alle kliniske undervisere har tidligere været tilknyttet UC 
Syd som timelærer. 
 
1h) Helle Bjerre Aagaard står for den kliniske undervisning, vejledning og 
bedømmelse i Blåvandshuk fysioterapi. Bente Jürgensen og Rikke 
Korsholm er ansvarlig for den kliniske undervisning, vejledning og 
bedømmelse ved henholdsvis Esbjerg Fysioterapi og ved Idrætsklinikken. 

  
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  
 

2a) Patienter med smerter/problematikker i bevægeapparatet som er 
opstået som følge af skader, overbelastning, kroniske tilstande, 
reumatologiske eller neurologiske sygdomme.  
 
2b) Behandlingen kan enten foregå på klinikken eller hos 
virksomhederne, institutioner eller i hjemmet. Behandlingen kan både 
være individuelt eller på hold. Vi har en stor grad af holdtæning, både 
med specifikke diagnoser og blandende diagnoser. Holdene foregår 
enten i sal/træningsmaskiner eller en kombination heraf. Derudover har vi 
også bassintræning, hvor diagnosegrupperne er blandede på de 
forskellige hold. 
 
2c) Sammensætningen af personale med både fysioterapeuter og 
idrætsmassør giver et tæt samarbejde mellem de to grupper. Derudover 
arbejder vi sammen med henvisende læger og kiropraktiker.  
 
2d) Vi har fælles uddannelsesdage på klinikken og derudover har vi 
mulighed for at deltage på relevante kurser.  
 

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

3a) De studerende vil afhængig af modul niveau få opgaverne tilrettelagt 
så de svarer til den enkeltes niveau. Der vil være mulighed for at følge 
uddannede fysioterapeuter eller studerende på et højere niveau.  
 
3b) Der vil være mulighed for seancer med de andre fysioterapeuter samt 
de kliniske undervisere afhængig af behov og interesse. 
 
3c) Der stilles ikke pc til rådighed, men trådløst internet. Der vil være 
behandlingsrum samt mulighed for at bruge klinikkens øvrige udstyr. 
 
3d) Afhængig af den studerendes modulniveau, afsættes der faste tider til 
vejledning. I modul 12 forventes det, at den studerende selv planlægger 
behovet for vejledning. 
 
3e) I starten af praktikperioden vil der være en forventningssamtale, som 
bliver fulgt op i forbindelse med midtvejsevalueringen. Som afslutning på 
praktikken vil der igen være en evaluering. Ved den løbende vejledning 
vil det være naturligt at samle op på læringsmål og forventninger. 
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