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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, 
organisation og struktur 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning for 
fysioterapien 
 
1c) Det kliniske områdes patient/bruger-
kategorier 
 
1d) Organisering af fysioterapien 

 

 

Områdecenter Hedelund er et ældrecenter som hører under Omsorg i 

forvaltningen Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.  

 

Distriktet, som ledes af en distriktschef, er opdelt i flere teams. Der er 3 

udekørende teams samt 5 inde teams. Hvert team består af en teamleder samt 

SSH´ere, SSA´ere, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter, og det 

tværfaglige samarbejde er en vigtig del af hverdagen.  Der er ca. 320 

medarbejdere på Områdecenter Hedelund. 

 

Selve Hedelund består af 86 et – rums plejeboliger, hvor 2 afdelinger er 

bofællesskaber for demente. I tilknytning til det store hus er der 48 to – rums 

plejeboliger. 

På Områdecenter Hedelund er der et daghjem, hvor der foregår mange 

forskellige aktiviteter, samt et aktivt daghjem for demente. Endvidere er der et 

engageret Brugerråd, som arrangerer flere aktivteter for de ældre, så der er en 

bred vifte af tilbud til rådighed for vores borgere. 

 

Der arbejdes ud fra Esbjerg Kommunes værdigrundlag – se følgende link: 

Ledelses-_og_værdi
grundlag_okt08_WEB.pdf

 
Terapeutteamet på Områdecenter Hedelund består af 4 fysioterapeuter, 5 

ergoterapeuter og en social- og sundhedsassistent, og vores arbejdsopgaver 

består bl.a. vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 samt 

genoptræning efter Sundhedslovens § 140, sagsbehandling i.f. t. hjælpemidler, 

APV, undervisning og vejledning af plejepersonalet i forhold til forflytninger. 

Fysioterapeuterne på Områdecenter Hedelund arbejder hovedsagligt med 

træning og i mindre grad med de øvrige arbejdsområder. 

 

Brugerkategorien er fortrinsvis ældre og handicappede borgere, som har en 

funktionsnedsættelse, der medfører, at de har behov for en kommunal indsats 

f.eks. praktisk bistand, hjælpemidler og træning.  
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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 
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   
 

Klinisk underviser har diplommodul i klinisk vejledning.  

 

Fysioterapeuterne på Områdecenter Hedelund har deltaget i forskellige kurser 

bl.a. faldforebyggelse og udredning af faldrisiko, neurologi, neurodynamik, 

MTT, forflytningskurser, kinesiotape og mestring, samt deltaget i en del 

temadage. 

 

Den kliniske underviser har det daglige ansvar for praktikken herunder 

vejledning og bedømmelse. Opstår der problemstillinger mellem den 

studerende og klinisk underviser inddrages den terapeutfaglige teamleder. I fald 

den kliniske underviser er fraværende, er der en fast stedfortræder 

(fysioterapeut).  

 

I det omfang, som det er muligt i forhold til arbejdsstedet, deltager klinisk 

underviser i relevante kurser og videreuddannelse. 

 

  
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 træningsforløb vil rette sig mod at genvinde eller forebygge tab af 

funktionsevne hos borgeren, 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 muligt i sin hverdag. 

Træningen foregår både i fysioterapien på Hedelund samt i borgerens hjem 

afhængig af målet for træningen. Den 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 ortopædikirurgiske. I mange tilfælde vil borgeren have flere 

problemstillinger, som influerer på hinanden. 

 

 

De fysioterapeutfaglige opgaver i kommunen er meget alsidige. Der arbejdes 

primært med: 

 Udredning af træningsbehov 

 Vedligeholdende træning efter Serviceloven (individuelt, i mindre 

grupper og på hold) 

 Genoptræning efter Sundhedsloven 

 Undervisning og vejledning af personale i forflytningsteknik og 

arbejdsteknik 

 APV (arbejdspladsvurderinger) 

 Sagsbehandling i forhold til hjælpemidler 

 Dokumentation i Care 

 

Der er en del tværfaglige opgaver som f.eks. vejledning af plejepersonalet i 

forbindelse med forflytning hos en borger, tværfaglige udredningsopgaver og 

tværfaglige træningsforløb. 

 

Derudover er der deltagelse i møder / faglig sparring både monofagligt og 

tværfagligt. 

 

 

Tværfaglige samarbejdspartnere: 



De primære samarbejdspartnere er ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter og -hjælpere, visiteringsenheden, hjælpemiddeldepotet og 

praktiserende læger. 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  
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  
 

 

 

Praktikforløbene tilrettelægges ud fra læringsmålene på det aktuelle modul. 

Arbejdstiden er 30 timer/ugl. Derudover må der påregnes forberedelse 

derhjemme. Der vil i samarbejde med den studerende være en 

arbejdstidstilrettelæggelse i forhold til arbejdsstedets opgaver. Som studerende 

på Områdecenter Hedelund vil du primært komme til at varetage opgaver 

omkring udredning af træningsbehov samt træning efter Serviceloven og 

Sundhedsloven. I mindre omfang vil du komme til at varetage opgaver omkring 

forflytningsvejledning / undervisning af personale, sagsbehandling af 

hjælpemidler og  APV. Arbejdsdagen i praktikken ligger i dagtimerne mellem 

7.30 – 15.30, dog skal den studerende være indstillet på at være fleksibel i 

mødetiderne, såfremt der er en arbejdsopgave, hvor der er behov for f.eks. at 

møde tidligere. 

En praktikdag vil typisk se sådan ud: 

 

8 – 9: Morgenmøde med klinisk underviser. Forberedelse/vejledning i forhold til 

dagens program, samt opfølgning på den foregående dag. 

 

9 – 12: Undersøgelse / træning  

 

12 – 12.30 – Frokost  

 

12.30 – 15.30 Undersøgelse / træning  

 

Den studerende deltager i terapeutmøder 1 x ugl. samt faglig sparring ca. 1 x 

månedlig. 

Vi bestræber os på at skabe et miljø, hvor de studerende er en naturlig del af 

terapeutgruppen, og forventer at den studerende forsøger at indgå i gruppen for 

at blive en del af det faglige og sociale miljø på stedet. Den studerende får 

mulighed for at arbejde en del sammen med de øvrige fysio- og ergoterapeuter 

i distriktet. Der kan i perioder også være mulighed for tværfagligt samarbejde 

med de øvrige faggrupper i distriktet afhængig af arbejdsopgaverne. 

 

Den studerende vil få mulighed for at arbejde med sine kompetencer i forhold til 

skriftlig formidling, da der er krav om, at indsatser skal dokumenteres i IT 

systemet. 

 

Der vil i løbet af dagen være tid til at den studerende kan reflektere / forberede, 

samt have individuel vejledning med klinisk underviser. Derudover vil der 

ugentligt afholdes evaluering af forløbet / klinisk undervisning 

En gang i ugen afsættes der tid til fælles undervisning / sparring med klinisk 

underviser, hvor de studerende er medansvarlige for indholdet. Såfremt der er 

andre studerende (ergoterapeuter, sygeplejersker) tilstræbes det også at lave 

tværfaglige undervisningsforløb.. 



 

Den kliniske underviser har i mindre omfang selv træningsforløb og andre 

opgaver, men er derudover til rådighed for de studerende. Der laves løbende i 

praktikperioden aftaler om hvornår der er behov for at klinisk underviser 

deltager i en træningsseance, giver tilbagemelding på skriftligt arbejde mm. 

 

På Områdecenter Hedelund er der et studierum til rådighed for de studerende. 

Lokalet deles med ergoterapeut- og sygeplejerskestuderende. Der er en 

computer til rådighed i rummet. Hvis muligt kan det være en fordel at 

medbringe sin egen computer. 

 

Da der kan være træningsopgaver ude i distriktet hos borgerne er det en fordel 

for den studerende at have en cykel til sin rådighed. 

 

Læs også den generelle information om  Sundhed og Omsorg som praktiksted: 

Sundhed  Omsorg 
som klinisk undervisningssted for ergo og fys 2013.pdf

 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  http://www.omraadecenterhedelund.esbjergkommune.dk/ 
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