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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 

 

 
Esbjerg Døgnrehabilitering er en del af forvaltningen Sundhed og Omsorg, 
Esbjerg Kommune.   
 
 
EDR er en selvstændig afdeling med 27 stuer, hvor borgerne bor midlertidigt, 
mens de er i et kortvarigt rehabiliteringsforløb.  
 
Der arbejdes ud fra det værdigrundlag, der er gældende for Sundhed og 
Omsorg. 
 
Patientgrundlaget består fortrinsvis af ældre og handicappede borgere, som 
har behov for en rehabiliterende indsats i form af f.eks. pleje, praktisk bistand, 
støtte, øget aktivitet, hjælpemidler, vedligeholdende træning og genoptræning. 
 
I terapien (fysio- og ergoterapi) er der pt. ansat 4 fysioterapeuter og 6 
ergoterapeuter. Alle fungerer i princippet som sagsbehandlende og trænende 
terapeuter, men fysioterapeuterne står hovedsageligt for træningen og 
udarbejdelse af forflytningsvejledninger.  
Den praktikansvarlige leder har ansvaret for varetagelsen af terapeutfaglige 
opgaver samt udviklingen af det terapeutfaglige område.   
 
Esbjerg Kommunes Sundhed og Omsorg har organiseret 
uddannelsesområdet således at der findes en Permanent uddannelses 
gruppe (PUG). 
PUG er opdelt i 2 undergrupper med hver sin uddannelseskonsulent. 
Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og administrationsbachelorer 
tilhører samme gruppe. I denne gruppe er uddannelsesansvarlige teamledere 
og kliniske vejledere løbende samlet med det formål at kvalificere 
uddannelsesområdet i Esbjerg kommune  
 

 
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 

 

 
Klinisk vejleder har gennemgået Klinisk Vejlederuddannelse i 2010. 
Klinisk vejleder er uddannet fysioterapeut i 2002. 
 
Klinisk vejleder har det daglige ansvar for den kliniske undervisning herunder 
vejledning og bedømmelse. 
Ved uoverensstemmelser mellem klinisk vejleder og den studerende skal den 
praktik ansvarlige teamleder inddrages. 
 
 



1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
sygeplejelæreres faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle sygeplejefaglige 
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   
 

 

  
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
  

 

  
Et tværfagligt patientforløb vil rette sig mod at sikre, at en alderssvækket eller 
sygdomsramt borger genvinder sin funktionsevne, altså 
hverdagsrehabilitering. Dette sker i tæt samarbejde med øvrigt personale, for 
derved at sikre at alle arbejder for at borgeren bliver selvhjulpen i eget hjem.  
For fysioterapeuterne foregår dette ved træning og/eller bevilling af et 
hjælpemiddel. 
 
Fysioterapifaglige opgaver: 

 Afdækning af træningsbehov 

 Vedligeholdende træning, individuel/hold (herunder brug af 
udvalgte tests og undersøgelsesredskaber) 

 Genoptræning, individuel (herunder brug af udvalgte tests)  

 APV (arbejdspladsvurderinger i fht. plejepersonalets indsats) 

 Vejledning af personale i hensigtsmæssig arbejdsteknik og brug af 
hjælpemidler 

 Undervisning af personale 

 Sagsbehandling af hjælpemidler og mindre boligændringer jf. 
Servicelovens §§ 112, 113 og 116 

 Skriftlig dokumentation 

 Mono- og tværfaglig mødeaktivitet 
 
Hver terapeut er organisatorisk tilhørende et team og deltager i varetagelsen 
af teamets opgaver med sin faglige kompetence i fht. ovenstående opgaver. 
Terapeutgruppen har dog et fælles ansvar for varetagelsen af alle 
terapeutfaglige opgaver i afdeling. 
 
Tværfaglige samarbejdspartnere er social- og sundhedsassistenter (SSA), 
sygeplejersker, ergoterapeutkolleger, Den Centrale Visiteringsenhed, 
hjælpemiddeldepotet, læger, sygehuse, øvrige kommunale instanser og lign. 

 
  
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 undervisning i relation til den 
studerendes individuelle studieplan 

 

 
Hvert praktikforløb planlægges i forhold til modulernes læringsmål. Der 
udarbejdes et skema til hvert praktikforløb som justeres gennem praktikken.  
Som fysioterapeutstuderende på EDR kan du forvente at blive præsenteret for 
stor variation i forløbene. 
 
 
 
Du kommer i særdeleshed til at varetage opgaver indenfor afdækning af 
træningsbehov, genoptræning  og rehabilitering i forbindelse med individuel 
træning og samtræning. 
I mindre grad vil du komme til at varetage opgaver indenfor sagsbehandling af 
hjælpemidler og vejledning af personale og undervisning. 
 



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  
 

 
 
 
 
 
 
STRAFFEATTEST 

Du vil i de længere praktikforløb blive tilknyttet et team og derved komme til at 
indgå i tværfagligt samarbejde. 
I den forbindelse får du mulighed for at udvikle kompetence i forhold til at 
identificere egen og andre faggruppers faglighed, kompetencer og 
ansvarsområde, samt kompetence i forhold til mundtlig formulering.  
Endvidere udvikle samarbejdsevner med både interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 
 
Du vil få mulighed for at afprøve forskellige fysioterapeutiske værktøjer i 
forhold til opgavens art. 
 
Du vil ligeledes få mulighed for at udvikle kompetencer indenfor skriftlig 
formulering, idet al indsats skal dokumenteres. 
I den forbindelse vil du komme til at arbejde aktivt med Serviceloven, i 
særdeleshed §§112 og 86, samt Sundhedsloven § 140. 
 
 
I den udstrækning at der på samme tid er flere studerende (fys., ergo, 
sygeplejerske) tilstræber de kliniske undervisere at iværksætte tværfaglig 
klinisk undervisning. 
Fysio- og ergoterapeutstuderende deler fælles rum for studerende.  
 
Det vil være hensigtsmæssig at medbringe din egen computer, hvis du har 
mulighed for dette. For dokumentationsopgaver bruges praktikstedet 
computere.  
 
Den kliniske vejleder vil i begrænset omfang skulle varetage egne opgaver, 
ligesom der vil være nogen mødeaktivitet der ikke involverer de studerende. 
 
Klinisk vejleder møder typisk kl. 8.00 og tilstræber at være til stede mest 
muligt mens de studerende er på praktikstedet. De studerende vil være på 
EDR alle hverdag mellem kl. 8.00 og kl. 15.00. 
 
Arbejdspladsen stiller uniform til rådighed som skal bæres, ligesom der skal 
bæres navneskilt. 
 
Den kliniske undervisning/vejledning vil primært foregå i forhold til de daglige 
opgaver. 
Der vil i videst mulig omfang blive afholdt daglige morgenmøder mellem klinisk 
vejleder og de studerende hvor dagen i går evalueres og planen for dagen i 
dag fremlægges.  
Derudover vil der ugentligt afholdes evaluering af forløbet / klinisk 
undervisning. 
Praktikforløbet vil involvere en forventningssamtale, midtvejsevaluering (ved 
de lange praktikperioder) og en slutevaluering. 
 

Alle studerende, som skal i praktik i Esbjerg Kommune, er omfattet af 
personalepolitikken i Esbjerg kommune. Personalepolitikken foreskriver, 
at alle der arbejder/uddanner sig i kommunens forvaltninger skal 
indsende en straffeattest. 

 
Den private straffeattest hentes på borger.dk. via nemId. 
 
Udenlandske studerende skal henvende sig i sit hjemland for en 
straffeattest. Udenlandske studerende, der har opholdt sig i Danmark 
længere end et ½ år, skal også aflevere en dansk straffeattest, som kan 
fås hos det danske politi.  
 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/sundhed-og-
sygdom/sundhed/træning/rehabiliterings--og-genoptræningsophold-for-
ældre.aspx  
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