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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 

 

Genoptræningsteamet hører under rehabiliteringsafd., Sundhed 
og Omsorg, Esbjerg kommune. 
Genoptræningsteamet er et team bestående af 14 
fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. På Sundhedscentret i Ribe 
er der 3 fysioterapeuter (heraf en klinisk underviser) og en 
ergoterapeut. 
 
Genoptræningsteamet varetager genoptræningsopgaver på 
baggrund af genoptræningsplan udarbejdet på regionale og 
private sygehuse. borger grundlaget er således typisk: 
Kirurgiske borgere (diverse brud, sene/nerve læsioner 
(kompressioner), opererede i diverse led (skulder, albue, hofte, 
knæ, ankel), rygopererede, Reumatologiske borgere: Borgere 
med ryg problemstillinger (hypermobile led, leddegigt, slidgigt). 
Enkelte medicinske og neurologiske borgere fx apoplexier, 
cerebrale pareser, polyradiculitis med specifikke behov for 
genoptræning efter udskrivelsen. 
Genoptræning og behandling gives individuelt eller på hold bl.a. 
for borger med ryg- og knæ problemstillinger. 
 

 
Der arbejdes ud fra det værdigrundlag, der er gældende for 
Sundhed og Omsorg ønsker du at læse værdi grundlaget kan 
det rekvirere ved den kliniske vejleder eller den 
praktikbærende leder. 

 

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1e) Kliniske vejlederes formelle pædagogiske 

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. De faglige standarder evalueres løbende 
ved ny evidens. 



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   
 

 
Genoptræning har fokus på målrettet uddannelsesplanlægning 
for alle medarbejdere og der foregår 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. 
 
Den kliniske underviser på Træningscentret har erhvervet sig 
den kliniske vejleder uddannelse i 2010. 

  Den Klinisk vejleder er uddannet fysioterapeut i 2000.  
  Den 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.  

 

 
 
  
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
  

 

  
 De studerende vil komme til at behandle et bredt udsnit af 

ambulante borgere. Der vil være mulighed for at deltage på 
ryghold og knæhold. Desuden vil den studerende kunne 
overvære undersøgelse og behandling ved de øvrige 
fysioterapeuter i afdelingen. 
Det daglige antal borgere varierer gennem perioden fra 1 
borger i starten af 1.praktikperiode til 6-8 borgere 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 
samt evt. øvrige terapeuter på stedet. Der gives tilbagemelding 
efter klinikken. 
 
Tværfaglige samarbejdspartnere: 
Der er mulighed for samarbejde med læger, bandagist og andre 
kommunale samarbejdspartnere. Typiske ergoterapeuter 

 
  
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 

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 træningscentret alle hverdag mellem kl. 
8.00 og kl. 15.00.  
Arbejdspladsen stiller uniform til rådighed som skal bæres, 
ligesom der skal bæres navneskilt.  



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  
 
3f) Straffe attest 
 

 

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 fås ved, at du henvender dig 
personligt hos politiet (husk at medbringe dokumentation 
for, hvem du er).  
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.  
 

 www.genoptraening.esbjergkommune.dk 

 
Endvidere findes der beskrivelse af vores tilbud på 
visinfosyd.dk. 
 
For at vi kan give dig adgang til vores computere system 
og bestille uniform i den rigtige størrelse samt modtage 
den privat straffeattest skal du kontakte og 2 uger inden du 
starte i praktik 

 

http://www.genoptraening.esbjergkommune.dk/

