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1. Organisatoriske og 
ledelsesmæssige forhold  

  

  
  
  

Præsentation af fysioterapi-
og ergoterapifaglige, 
organisatoriske og 
ledelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder: 

 
1a) Undervisningsstedets 
betegnelse, organisation og 
struktur 
 
1b) Værdigrundlag og 
målsætning for fysioterapien 
og ergoterapien 
 
1c) Det kliniske områdes 
patient/brugerkategorier 
 
1d) Organisering af 
fysioterapien/ergoterapien 
 
Præsentation af 
uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, 
herunder: 
 
1e) Kliniske underviseres 
formelle pædagogiske 
kompetence svarende til 
klinisk vejlederuddannelse 
og anden pædagogisk 
uddannelse, fx. 1/6 
diplomuddannelse 

 
1f) Uddannelseskonsulent 
og kliniske undervisers 
faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle 
fysioterapi-
/ergoterapifaglige 

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold  
 
Esbjerg kommune er organiseret efter en klassisk forvaltningsmodel, hvor Sundhed & 
Omsorg er en forvaltning blandt 5 forvaltninger. Sundhed og Omsorg betjener det 
politiske udvalg – Sundhed & Omsorgsudvalget. 
  
Sundhed og Omsorg organiserer opgaveløsninger inden for bl.a. pleje og omsorg, 
træning og rehabilitering, rengøring, ernæring og sundhedsområdet. Forvaltningen 
består af faglige enheder, 2 stabe, 3 tværgående støtte funktioner og ledes af en 
direktør. 
 
Faglige enheder: Hjemmesygeplejen, Omsorg, Træning & Hjælpemidler, Kommunikation 
& Hjælpemidler, Esbjerg Døgnrehabilitering EDR, Genoptræningen Esbjerg/Ribe 
Ernæring, Sundhedscenter, Care center og Rengøring. Disse betegnes som 
udførerenhed.  
Træning & Hjælpemidler, Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg Døgnrehabilitering 
EDR, Genoptræningen Esbjerg/Ribe får fælles ledelse. 
 
De 2 stabe består bl.a. af myndighedsfunktionen: Myndighed & Faglig Udvikling og en 
udviklings- og økonomi afdeling: Udvikling & Administration.  
De tre tværgående støtte funktioner består af en afdeling for it, udvikling og uddannelse: 
Organisationsudvikling, en Tekniskservice & Boligadministration og en Administration og 
økonomi afdeling. 
  
Uddannelsesområdet er organiseret under Organisationsudvikling herunder efter- og 
videreuddannelse. Afdelingen har ansat en administrativmedarbejder og to 
uddannelseskonsulenter for henholdsvis sosu-uddannelserne og de tre 
sundhedsprofessionsuddannelser: sygeplejerske-, ergoterapeut- og 
fysioterapeutuddannelserne. Afdelingen har egen leder. 
 
I denne beskrivelse af Esbjerg Kommune som klinisk undervisningssted, afgrænses 
beskrivelsen til Træning & Hjælpemidler, Sundhedscenter, Genoptræningen 
Esbjerg/Ribe, Kommunikation & Hjælpemidler og Esbjerg Døgnrehabilitering da den 
øvrige organisering ikke berører fysio- og ergoterapeutstuderende og deres kliniske 
undervisning direkte.  
 
Omsorg, Hjemmesygeplejen og de fysioterapeut- og ergoterapeutiske områder 
samarbejder tværprofessionelt, med det formål at sikre en professionel, 
sammenhængende og koordineret pleje- og behandlings indsats for borgerne. 
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ekspertise, eksempelvis 
klinisk erfaring og efter-
/videreuddannelse 
 
1h) Ansvarsfordeling i 
forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og 
bedømmelse 

 
1i) Strategiplan for 
pædagogisk kvalificering af 
de kliniske undervisere 

Træning & Hjælpemidler har 3 vidensområder: Rehabilitering, Hjælpemidler & 
Boligændringer og Træning. Der er en leder for hvert område. 
 
Træning & Hjælpemidler har 8 ”ind-møde-steder” 

• Nord: Landlyst, Bytoften og Lyngvej. 
• Midt: Skovbo, Østerbycentret og Hedelund. 
• Syd: Solgården i Bramming 
• Syd: Ribe Sundhedscenter 

 
I Træning & Hjælpemidler er der ansat fysio- og ergoterapeuter. Der leveres ydelser i 
form af vedligeholdelse- og genoptræning, boligindretning, hjælpemidler/forbrugsgoder, 
rehabilitering, aktivitetstilbud mm. Der er ansat kliniske undervisere for fysio- og 
ergoterapeutstuderende i alle teams og der samarbejdes på tværs af vidensområderne, 
hvorved studerende kan opnå et bredt udbud af terapeutfaglige opgaver afhængig af 
læringsudbyttet for semestret. 
Sundhedscenter 
Sundhedscenter Esbjerg arbejder med projekter inden for sundhedsområdet, 
træningsaktiviteter, velfærdsteknologi og forebyggelsesindsatser bl.a. i relation til KRAM 
faktorer. Her er ansat fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og diætister som tilbyder 
en koordineret indsats og tilbud til borgerne med kroniske sygdomme i Esbjerg 
Kommune.  
Genoptræningen Esbjerg/Ribe: I genoptræning er der ansat kliniske undervisere for 
fysioterapeutstuderende. Genoptræning er et tilbud for borgere, som er henvist med en 
genoptræningsplan fra et sygehus.  
Kommunikation & Hjælpemidler: I Kommunikation & Hjælpemidler er der ansat klinisk 
underviser for ergoterapeutstuderende. Her tilbydes højt specialiseret rådgivning, 
information og vidensformidling om hjælpemidler, biler og boligindretning til mennesker 
med nedsat funktionsevne herunder børneområdet. Hertil kommer sagsbehandling på 
særlige hjælpemiddelområder. De studerende vil komme til at deltage i arbejdet med 
sagsbehandling af hjælpemidler indenfor børneområdet. 
Esbjerg Døgnrehabilitering: EDR har ansat kliniske undervisere for ergoterapeut- og 
fysioterapeutstuderende. På EDR tilbydes rehabilitering for ældre borgere i Esbjerg 
Kommune, som har behov for et midlertidigt døgnophold for igen aktivt at mestre eget 
liv. Tilbuddet kræver henvisning. 
 
BUM-modellen 
Social og sundheds ydelser er grundlæggende organiseret efter BUM-modellen, som 
bygger på en adskillelse af Bestiller- og Udfører delen. I Esbjerg Kommune arbejder vi 
efter en modificeret BUM-model, idet dele af ansvaret ligger i udfører leddet på 
hjælpemiddelområdet. 
Udfører delens hovedopgaver er: driftsansvar, leverancesikkerhed, planlægning og 
levering af visiterede ydelser og dokumentation af leverede ydelser.  
Myndighedsdelens hovedopgaver er: budgetansvar, visitation, kvalitetssikring og tilsyn, 
indgåelse af kontrakter og udarbejdelse af kvalitetsstandarder og modtagelse af klager 
over serviceniveauet. 
Visitation til alle ydelserne foregår via en central visiteringsenhed, som er bemandet med 
sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter. Henvendelser om hjælp sker typisk fra 
sygehuse, læger eller pårørende og alle ældre, syge og handicappede kan selv rette 
henvendelse til Visiteringsenheden.  
  
Videndelingmodellen: Der er 4 faglige vidensgrupper på tværs af Sundhed & Omsorg, 
med konsulenter som formænd: en terapeutfaglige gruppe, en sygeplejefaglige gruppe, 
en arbejdsmiljø gruppe og en uddannelsesfaglig gruppe. Vidensgrupperne har ansvar for 
vidensdeling, tilrettelægning, koordinering, kvalitetssikring og implementering indenfor 
det specifikke faglige område. 
Den uddannelsesfaglige arbejdsgruppes formål er at kvalificere uddannelsesområdet og 
udvikle klinisk undervisning i samarbejde med kliniske undervisere og teamlederne.  
Den terapeutfaglige gruppe sikre ligeledes vidensdeling, kvalitetssikring og 
implementering af nyeste viden i forvaltningen.  
 
 
 
 



Esbjerg Kommunes sundhedspolitiske vision er: Energi til det gode og sunde liv –et 
fælles ansvar. Dertilhørende fire værdier: 
1. Borgeren er en vigtig ressource i skabelsen af det gode og sunde liv. 
2. Fremtidens sundhed er et fælles ansvar, der skal løftes i flok. 
3. Fokus på det gode og sunde liv gennem nytænkning af målstyring. 
4. Differentierede indsatser skal sikre hjælp, der hvor behovet er størst. 
 
 
Klinisk underviser for fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende 
I Sundhed & Omsorg er der ansat 7 kliniske undervisere for fysioterapeutstuderende og 
6 for ergoterapeutstuderende.  
 
De kliniske undervisere som er uddannet fysioterapeut har ansvar for den kliniske 
undervisning og vejledning, og varetager klinisk uddannelse af fysioterapeutstuderende. 
Herunder varetagelsen af kliniske prøver og bedømmelse af fysioterapeutstuderende.  
 
På samme måde har kliniske undervisere, som er uddannet ergoterapeuter ansvar for 
den kliniske undervisning og vejledning, og varetager klinisk uddannelse af 
ergoterapeutstuderende. Herunder varetagelsen af kliniske prøver og bedømmelse af 
ergoterapeutstuderende. 
 
De kliniske undervisere har alle minimum 2 års erfaringer samt uddannelsen som klinisk 
vejleder svarende til 1/6 diplomuddannelse i pædagogik. 
Ved fravær af kliniske underviser er der udpeget en stedfortræder.  
 
Fysioterapeut studerende i Træning og Hjælpemidler, Nord. 
De studerende har sammen med den kliniske underviser base på Lyngvejs Ældrecenter. 
Centeret rummer terapeuter fra hvert at de tre vidensområder som i samarbejde står for 
levering af terapeutfaglige ydelser til borgere i nærområdet. Der leveres ydelser til 
borgere i eget hjem og derudover står terapeuterne i nord for betjeningen af følgende 
centre: Lyngvej, Fovrfeld, Bytoften, Gjesing, Landlyst, Strandgården og Esehuset. Der er 
adgang til træningslokaler på alle centre. 
Vi ønsker et dynamisk arbejdsmiljø hvor kvalitet og udvikling er i fokus. 
Vi lægger vægt på et tæt samarbejde for derigennem at sikre en god vidensdeling og 
den bedste udnyttelse af den enkeltes kompetencer. 
Åben dialog og gensidig respekt for hinandens forskelligheder både fagligt og personligt 
skal bruges positivt og være en styrke i vores møde med borgere, pårørende og 
samarbejdspartnere. 
 

2. Fysioterapifaglige 
forhold 

  
  

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

2. Fysioterapifaglige forhold: 
Træningsforløb retter sig mod at genvinde eller forebygge tab af funktionsevne, så 
borgeren kan være længst mulig aktiv i eget liv.  
Dette sker i tæt samarbejde med borgeren samt øvrigt personale, så alle arbejder for at 
borgeren bliver så selvhjulpen som mulig i sin hverdag.  
Træningen foregår ved et af de lokale sundhedscenter, genoptræningen, plejehjem eller 
i borgerens eget hjem, afhængig af målet med træningen. Træningen kan foregå 
individuelt med borgeren, som samtræning, hvor borgere, der kan varetage en del af 
deres egen træning, træner sammen, eller som holdtræning. 
Der er stor variation i de forskellige træningsforløb hvor den studerende vil møde 
forskellige diagnosegrupper som f.eks. medicinske, reumatologiske, neurologiske og 
ortopædkirurgiske. I mange tilfælde vil borgeren have flere sygdoms problemstillinger, 
som influerer på hinanden.  
 
Fysioterapeutiske arbejdsopgaver kan nævnes: 

- Udredning af træningsbehov 
- Vedligeholdende træning efter Serviceloven §86 og §83a 
- Genoptræning efter Sundhedsloven §140 
- Undervisning og vejledning af personale i forflytningsteknik og arbejdsteknik 
- APV (arbejdspladsvurderinger) 
- Sagsbehandling i forhold til hjælpemidler 
- Dokumentation i elektronisk omsorgsjournal 



- Deltagelse i møder/ tværfaglig sparring både monofagligt og tværfagligt. 
Samarbejdspartnere kan være visitationen, hjælpemiddeldepot, sygehus, læger og 
andet sundhedspersonale.  
 
 

  
3. Uddannelsesmæssige 
forhold  
 

  

Præsentation af den 
studerendes studievilkår og -
muligheder i relation til 
semestrene 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  
 

3. Uddannelsesmæssige forhold: 
Tilstedeværelsestiden i klinisk undervisning er 30 timer/ugl. Studerende og klinisk 
underviser samarbejder om at planlægge og tilrettelægge den kliniske undervisning samt 
møde tid. Derudover samarbejder studerende og klinisk underviser ud fra 
læringsudbytterne, i forhold til hvilke studieaktiviteter her under borgerkategorier, som vil 
være relevante i den kliniske periode. 
Den kliniske undervisning ligger som regel i dagtimerne mellem 8-15.30.  
 
Klinisk undervisning og vejledning er en prioriteret og professionel opgave i Sundhed og 
Omsorg. Målet er at understøtte og levere en målrettet, evident og professionel 
uddannelses- og vejledningsindsats i organisationen, hvor alle studerende tilbydes høj 
kvalitet og muligheder for professionel uddannelse og vejledning uanset klinisk 
undervisningssted. I Sundhed & Omsorg er der et solidt studie- og læringsmiljø, hvor de 
studerende har mulighed for at tilegne sig kliniske kompetencer. 
De studerende indgår i den terapeutfaglige gruppe sammen med den kliniske 
underviser, hvilket den kliniske underviser vil være faciliterende i forhold til.  
De studerende får tilbudt it-udstyr i den kliniske uddannelsesperiode, således de kan 
tilgå uddannelsesstedets journal- og dokumentationssystem.  
 
Kvaliteten i den kliniske undervisning sikres gennem: 
• Evalueringen fra de studerende ved endt praktikforløb 
• Kollegial supervision af den kliniske underviser 
• Inddragelse af den praktikbærende leder i forbindelse med evaluering af den 

studerende 
• Deltagelse i uddannelsesfaglige arrangementer på UC Syd samt internt 
• Faglig sparring og deltagelse i netværksgrupper. 
• Interne temadage 
 
Det enkelte afdeling og lokale kliniske uddannelsessted beskrives af den kliniske 
underviser, således den studerende kan orientere sig om det specifikke sted. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds 
hjemmeside.  
 

   

 
 


	BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED
	 

