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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 

 

 
 
 
 
 
 
Vi er organiseret som distrikt 2. Distriktet består således pr. 01.01.2014 af 3 plejecentre 
beliggende i Tjæreborg, Gørding og Bramming. Vi består af 3 udeteams og 5 indeteams 
fordelt på de 3 centre. 
 
Vi arbejder ud fra vidensdelingsmodellen, som er tilgængelig på vort intranet. Endvidere 
har vi overordnede værdier i organisationen. 
 
Vil hovedsagligt være borgere fra vores study unit, som er vore 10 aflastningsborgere og 
en afdeling, som er under ombygning fra ældreboliger til plejeboliger. 
 
 
Fysioterapien arbejder tværfagligt.  
 
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.  
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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 
 

 
Klinisk vejleder er uddannet klinisk vejleder i foråret 2013. 
 
 
 
Klinisk vejleder er fysioterapeut. 
Praktikbærende leder er uddannet ergoterapeut  
Leder af study unit er sygeplejerske. 

 
1f) 
Uddannelseskoordinat
orers 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   

 

 
 
  
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) 
Personalesammensæt
ning og 

 
De studerende får muligheden til at arbejde både med individuelle undersøgelser og 
vurderinger, samt træning af borgere i enten borgerens eget hjem, Plejecenteret 
Solgården/Østergården eller i kommunens træningscenter.  
Der er stor variation og udfordring i de forskellige træningsforløb, hvor de studerende vil 
møde mange forskellige diagnosegrupper som f.eks. neurologiske, reumatologiske, 
medicinske og ortopædkirurgiske. Som regel vil borgeren have flere problemstillinger, 
som influerer på hinanden og dermed på valg af trænings-/behandlingsform.  
 
De studerende skal tage aktiv del i de holdtræningstilbud vi har. Det kan f.eks. være 
motionshold, superhold og tophold. 
 
Der vil blive mulighed for at arbejde tværfagligt med ergoterapeuter og plejepersonalet. 
Det kan være gennem træningsforløb af borger eller vejledning af plejepersonalet i 
forbindelse med forflytninger.  
 



 

samarbejdspartnere 
 
2d) Fysioterapifaglige 
udviklingsaktiviteter
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der vil blive mulighed for at arbejde med sagsbehandling af hjælpemidler.  
 
Dokumentation: Der er krav om dokumentation, som foregår elektronisk via Care.  

 
 
 
 
 
 

  
3. 
Uddannelsesmæs
sige 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 
undervisningsfacilitete
r, 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  
 

 

 
Arbejdstiden er 30 timer/ugl. Der vil i samarbejde mellem studerende og klinisk 
underviser være en tilrettelæggelse af arbejdstider. Arbejdsdagen i praktikken ligger som 
regel i dagtimerne mellem 8-15.30.  
En praktikdag vil typisk se sådan ud: 
 
7-8 morgenmøde i afdelingen – tværfaglige sparringer 
 
8-9: morgenmøde med klinisk underviser. Forberedelse/vejledning i forhold til dagens 
program. 
 
9-12: Undersøgelse/træning 
 
12-12.30: Frokost 
 
12.30-15.30: Undersøgelse/træning 
 
 
Vi har på de to plejecentre to træningslokaler med forskellig træningsudstyr, heriblandt, 
MTT, kondicykler, gangbarre osv. I fitness centeret er der et stort udvalg af 
træningsmaskiner, MTT og konditionsmaskiner samt et hold-lokale. 
  
Den kliniske underviser superviserer, giver feedback, vejleder og underviser (eller 
arrangerer undervisning) i forbindelse med planlægning og udførelsen af undersøgelse 
og behandling af patienter. Den kliniske vejleder giver vejledning og tilbagemelding i.f.m. 
den studerendes skriftlige arbejde (daglig journalføring, arbejdsjournaler, status osv.).  
Den kliniske underviser er overordnet til rådighed i de studerendes mødetid. Det aftales 
individuelt, hvornår der er brug for at klinisk underviser fysisk går med til undersøgelse, 
behandling eller træning og hvornår der gives feedback på fx arbejdsjournaler.  

 
Arbejdspladsen stiller uniform til rådighed som skal bæres, ligesom der skal bæres 
navneskilt.  
 

 
Eventuelle link til det 
kliniske 
undervisningssteds 
hjemmeside.  
 

http://www.distriktsbramming.esbjergkommune.dk/Solg%C3%A5rden%20
Bramming.aspx  
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