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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 

 

Institutionstype og tilhørsforhold. 
Genoptræningsteamet hører under Rehabiliteringsafdelingen i Sundhed og 
Omsorg, Esbjerg kommune. 
 
Normering (ansatte fysioterapeuter og øvrige personale). 
Genoptræningsteamet er 2 teams bestående af 16 fysioterapeuter og 1 
ergoterapeut. På Genoptræningscenter Esbjerg er der i teamet 12 
fysioterapeuter (heraf en kliniskunderviser) og en administrative medarbejder 
 
Vision 
Sundhed & Omsorgs vision er beskrevet i Ledelses- og værdigrundlaget for 
Sundhed og Omsorg september 2008. Heraf fremgår det at: 
 

 Borgerne kender os på høj kvalitet gennem faglighed, omsorg og 
medmenneskelighed.  

 

 Helhedsindsatsen sikrer at vores tilbud er fleksible, understøtter og 
udvikler den enkelte borgers ressourcer, for derigennem at højne 
den enkeltes livskvalitet og evne til at klare sig selv 

 

 Vi vil være en god og attraktiv arbejdsplads i Esbjerg Kommune 
 

 Vi vil øge sundheden og egenomsorgen i kommunen og gøre det 
sunde valg til det lette valg. Vi skaber rammerne for borgerne og 
kompetenceudvikler medarbejderne 
 

Værdigrundlag 
For at efterleve denne vision har vi i afdelingen genoptræning fokus på flg. 
værdier: 
 

Respekt og tillid:  
 

Betyder, at vi omgås hinanden anerkendende og 
ligeværdigt ved at acceptere og tage udgangspunkt i 
hinandens forskellighed 
  

Åbenhed og tydelighed 

  

 
Betyder, at vi siger tingene som de er, og at vi giver plads 
til forskelligheden. Vi lægger vægt på en åben, nysgerrig 
og anerkendende dialog- 



Visionær 

 

Betyder, at vi er på forkant med udviklingen fagligt såvel 
som organisatorisk. Vi udvikler os ved at søge den nyeste 
viden og ved at lære af fortiden. 
 

 

Loyalitet 
Betyder, at vi optræder ansvarligt og efterlever de 
retningslinjer og beslutninger, der er truffet. 
 
Humor 

 
Betyder, at vi værdsætter det spontane indfald, og at 
humor er en del af vores hverdag 

 
 

Fysioterapiens arbejdsområder. 
Genoptræningsteamet varetager genoptræningsopgaver på baggrund af 
genoptræningsplan udarbejdet på regionale og private sygehuse. 
Patientgrundlag er således typisk : Kirurgiske patienter (diverse brud, 
sene/nerve læsioner (kompressioner), opererede i diverse led (skulder, albue, 
hofte, knæ, ankel) og rygopererede. 
Reumatologiske patienter: Rygpatienter, hypermobile led, leddegigt, slidgigt. 
Udover patienter der er opereret er der også forløb for at undgå operation 
 
Genoptræningsforløbene kan dels være korte instruktioner eller længere 
genoptræningsforløb. Der er mulighed for individuelle behandlinger, 
samtræning og holdtræning (bla. Ryg- og knæpatienter). 
 

 
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   
 

Udannelsesplanlægning 
Genoptræning har fokus på en målrettet uddannelsesplanlægning for alle 
medarbejdere og der foregår en systematisk kompetenceudvikling. 
Hovedparten af genoptræningsforløbene er ortopædkirurgiske og derfor er 
fysioterapeuterne på sundhedscentret specielt kompetente indenfor disse 
områder. Som en del af et større team, vil det være muligt at trække på de 
kompetencer, der er i resten af genoptræningsteamet. 
 
Kliniske undervisere 
Den kliniske underviser i Genoptræning Esbjerg har erhvervet den kliniske 
vejleder uddannelse i 2015 
 
Forskningsaktiviteter, dokumentation og kvalitetssikring. 
I genoptræningsteamet arbejdes der ud fra udarbejdede faglige standarder, 
som danner rammen om det tilbud, den enkelte borger skal have i forbindelse 
med et genoptræningsforløb. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
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
  

 

Eksempler på indhold i den kliniske undervisning f.eks. patienttyper, 
arbejdsopgaver, samarbejde med den faste stab og/eller med andre, 
møder/konferencer. 
Det daglige patientantal varierer gennem perioden fra 1 patient i starten af 1. 
praktikperiode til 8 patienter i sidste praktikperiode. I løbet af perioden vil den 
kliniske underviser jævnligt gå med den studerende og overvære en seance. 
Bagefter evalueres i fællesskab med den studerende. I hver periode afholder 
den studerende min. 1 klinik, oftest 2, som overværes af den kliniske 
underviser, de studerende på stedet og evt. andre efter aftale. 
 
Tværfagligt samarbejde. 
Der er mulighed for samarbejde med læger, bandagist og andre kommunale 
samarbejdspartnere. Typisk ergoterapeut. 

 

  
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 

 
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  
 

 

Fysiske rammer fx rum til destuderende, Pc’er til rådighed m.v. 
Sundhedscentret er praktiksted for fysioterapeutstuderende.  De studerende 
har adgang til Pc’er. 
 
Praktiske oplysninger for de studerende 
Mødetider Dagen 
Kl. 8.00 - 8.30 
Planlægning af dagen. Den enkelte studerende fremlægger sin plan. Det 
aftales, hvem derhar behov for hjælp/supervision. 
Kl. 8.30 - 12.00 
Undersøgelse/behandling af patienter. 
Kl. 12.00 - 12.30 
Frokost med afdelingens øvrige personale. 
Kl. 12.30 - 13.30 
3 x ugentlig patientbehandling. 2 x ugentlig bruges tiden til klinikker, 
tilbagemelding på skriftligt arbejde, gennemgang af relevant 
supplerende teori, statusrunder, læsning af journaler. 
Kl. 13.30 - 14.00 
Opsamling på patienterne. 
Kl. 14.00 - 15.00 
Forberedelse uden klinisk underviser. At være i praktik på Sundhedscenter 
Esbjerg er præget af, at være en del af et team. Dagligdagen er nok travl, 
men også tilrettelagt, så der er tid nok til den enkelte patient. 
 
 
Forskningsaktiviteter, dokumentation og kvalitetssikring. 
I genoptræningsteamet arbejdes der ud fra nogle udarbejdede faglige 
standarder, som danner rammen om det tilbud, den enkelte borger skal have i 
forbindelse med et genoptræningsforløb. De faglige standarder evalueres 
løbende ved ny evidens og tilrettes 1 gang årligt. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 
Samt praktiske forhold 
 

Undervisningssteds hjemmeside er under udarbejdelse beskrivelse til 
fagpersoner om tilbud til patientkategorier findes  på:  visinfosyd.dk  
 
Uniform  
I Esbjerg Kommune er der uniformspligt, som  
studerende skal du henvende dig til praktikstedet  
2 uger inden praktikstart vedrørende forhold om:  
1) uniformer 2) login til computer 3) straffeattest 
 

  
  

 


