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1. Velkommen 
 

 

Kære studerende  

 

Velkommen i klinisk undervisning i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune. 

 

Vi håber, at du vil få et rigtigt godt forløb hos os og udvikle dig gennem uddannelsen, både 

fagligt og personligt. 

 

Vi ønsker med denne skrivelse at give dig en beskrivelse af de praktiske forhold omkring dit 

kliniske undervisningsforløb, samt hvordan din praktik kommer til at foregå.  

Til sidst er der et afsnit med informationer om Sundhed & Omsorg.   

 

Du kan også læse om uddannelserne til Ergoterapeut og Fysioterapeut på: 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/uddannelse-i-

kommunen/ergoterapeutstuderende.aspx   

 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/uddannelse-i-

kommunen/fysioterapeutstuderende.aspx 

 

I løbet af dit kliniske undervisningsforløb kan du møde andre studerende og elever.  

Sundhed & Omsorg er nemlig uddannelsessted for social- og sundhedselever, ernærings-

assistentelever, administrationsbachelor studerende og sygepleje-, fysioterapeut- og 

ergoterapeutstuderende.  

 

 

Vi glæder os til at møde dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/uddannelse-i-kommunen/ergoterapeutstuderende.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/uddannelse-i-kommunen/ergoterapeutstuderende.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/uddannelse-i-kommunen/fysioterapeutstuderende.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/uddannelse-i-kommunen/fysioterapeutstuderende.aspx
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2. Forventninger 
 
Vi har nogle forventninger til dig, nemlig at du: 

 Er engageret og tager ansvar for din uddannelse 

 Er interesseret, opsøgende og undrende 

 Viser respekt overfor borgeren og dine kollegaer 

 Er bevidst om din tavshedspligt  

 Er bevidst om din egen fremtræden 

 Henvender dig til den kliniske underviser eller teamleder, hvis der opstår 

problemer/tvivlsspørgsmål 

 

3. Sundhed & Omsorg som klinisk undervisningssted 
 
Sundhed & Omsorg tilbyder klinisk undervisningspladser til ergo- og fysioterapeutstuderende 

på følgende centre/afdelinger:  

 

Distrikt Midt 

Skovbo Centeret 

Ved Skoven 41, 6700 Esbjerg  

 

 

Distriktscenter Strandby 

Spangsbjerggade 30, 6700 Esbjerg 

Klinisk underviser fysioterapi: 

Anne-Mette Steffensen 

Tlf. 76 16 58 70 

ante@esbjergkommune.dk 

 

Klinisk underviser ergoterapi: 

Christina Ankersø 

Tlf. 76 16 44 83 

chla@esbjergkommune.dk  

Distrikt Syd 

Plejecenter Solgården 

Solgårdsvej 6, 6740 Bramming 

Klinisk underviser fysioterapi: 

Morten Vølstad 

Tlf. 76 16 96 81 

movls@esbjergkommune.dk  

Distrikt Midt 

Områdecenter Gjesing Midtby 

Ulvevej 88, 6715 Esbjerg N 

 

 

Områdecenter Gjesing Midtby 

Ulvevej 88, 6715 Esbjerg N 

 

Klinisk underviser fysioterapi: 

Gro Evensen Thyme 

Tlf. 76 16 42 26 

gro@esbjergkommune.dk 
 

Klinisk underviser ergoterapi: 

Susanne Lyngsø Lauritzen 

Tlf. 76 16 4227 

sly@esbjergkommune.dk 

Distrikt Midt 

Områdecenter Hedelund  

Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø 

 

 

Østerbycentret  

Ribegade 169 A, 6705 Esbjerg Ø 

 

 

 

Områdecenter Hedelund  

Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø 

 

Klinisk underviser ergoterapi: 

Birgitte Møller Hansen 

Tlf. 76 16 40 66 

bimh@esbjergkommune.dk 
 
Klinisk underviser ergoterapi: 

Elisabeth Petersen 

Tlf. 76 16 45 29 

ep@esbjergkommune.dk 

 

Klinisk underviser fysioterapi: 

Anette B. Thomsen 

Tlf. 76 16 40 68 

mailto:ante@esbjergkommune.dk
mailto:chla@esbjergkommune.dk
mailto:movls@esbjergkommune.dk
mailto:gro@esbjergkommune.dk
mailto:sly@esbjergkommune.dk
mailto:bimh@esbjergkommune.dk
mailto:ep@esbjergkommune.dk
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ath@esbjergkommune.dk 

Distrikt Syd 

Ribe Sundhedscenter 

Træningscentret 

Tangevej 6, 6760 Ribe 

 

Ribe Sundhedscenter 

Træningscentret 

Tangevej 6, 6760 Ribe 

 

Klinisk underviser fysioterapi: 

Tom Gjerlevsen 

Tlf. 76 16 86 05 

togj@esbjergkommune.dk 

 

Klinisk underviser ergoterapi: 

Lone Stephensen 

Tlf. 76 16 86 07 

lonst@esbjergkommune.dk 

Esbjerg Døgnrehabilitering 

Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg 

 

Klinisk underviser ergoterapi: 

Mai Brit Aarestrup Askholt 

Tlf. 76 16 43 32 

maaa@esbjergkommune.dk 
 
Klinisk underviser fysioterapi 

Sanne Berg Ruseng Andersen 

Tlf. 76 16 43 32 

sanan@esbjergkommune.dk 

Genoptræning Esbjerg 

Gl. Vardevej 68, 6700 Esbjerg 

Klinisk underviser fysioterapi:  

Carsten Bladt 

Tlf. 76 16 25 70. 

cap4@esbjergkommune.dk  

Genoptræning Ribe 

Træningscentret 

Tangevej 6, 6760 Ribe 

 

Klinisk underviser fysioterapi: 

Vibeke Bjørnskov 

Tlf. 76 16 86 12  

vibb@esbjergkommune.dk 

Hjælpemiddelcentralen 

Høgevej 11, 6705 Esbjerg Ø 

 

Klinisk underviser ergoterapi: 

Lene Blicher 

Tlf.: 76 16 34 22  

lrb@esbjergkommune.dk 

 

4. Kliniske undervisere 
 
De kliniske undervisere har alle taget den kliniske vejlederuddannelse svarende til 1/6 

diplomuddannelse i pædagogik. Ved personaleudskiftning kan der opstå situationer, hvor en 

nyudnævnt klinisk underviser ikke har vejlederuddannelsen endnu, og i disse tilfælde lægges 

en plan så uddannelsen kan opnås indenfor et år. 

 

Den kliniske underviser har ansvar for at:  

 Vejlede, planlægge og koordinere den studerendes læringsrammer. 

 Introducere til praktikstedet. 

 Afholde vejledningssamtaler. 

 Anvise relevante læringssituationer.  

 Vejlede den studerende i den ergo- og fysioterapeutiske intervention. 

 Undervise. 

 Planlægge og afvikle klinisk prøve - være eksaminator. 

 

Kollegaer kan indtræde som stedfortræder for den kliniske underviser ved sygdom, kurser 

m.m.  

 

mailto:ath@esbjergkommune.dk
mailto:togj@esbjergkommune.dk
mailto:lonst@esbjergkommune.dk
mailto:maaa@esbjergkommune.dk
mailto:sanan@esbjergkommune.dk
mailto:cap4@esbjergkommune.dk
mailto:vibb@esbjergkommune.dk
mailto:lrb@esbjergkommune.dk
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5.  Inden klinisk undervisningsstart  
Som studerende henvender du dig til dit praktiksted 2 uger inden praktikstart vedrørende 

praktiske forhold som uniform, nøgler, id-kort m.m.  

 

 Klinisk underviser sender velkomstbrev og sørger for praktiske forhold vedr. uniform, 

nøgler, underskrift på tavsheds- og gaveerklæring, straffeattest m.m. 

 Klinisk underviser introducerer til det aktuelle kliniske undervisningssted.  

 Den terapeutstuderende har forinden den kliniske undervisningsperiode udfyldt et 

forventningsskema, som drøftes med den kliniske underviser. 

 Klinisk underviser har ansvar for at planlægge det kliniske undervisningsforløb. 

 Den kliniske underviser aftaler det kliniske undervisningsforløb med den studerende. 

 

Som studerende har du i de længere kliniske undervisningsforløb adgang til Esbjerg 

Kommunes EK-net, Internettet og Sundhed & Omsorgs journalførings-system, Care jf. 

gældende sikkerhedsmæssigt foranstaltninger.  

Oprettelse sker ved indberetning fra teamlederen til centrets brugerstøtte.  

For Care gælder, at oplæringen sker ved sidemandsoplæring af de studerende. 

De studerende har læse- og skriveadgang i Care under supervision af den kliniske underviser.  

 

I Sundhed & Omsorg har du som studerende mulighed for adgang til Caddi Øvelsesprogram. 
 

6. Straffeattester 
Alle ansatte og studerende, der deltager i klinisk undervisning i Esbjerg Kommune skal 

aflevere en straffeattest. Denne må ikke indeholde forhold, der udelukker dit praktikforhold jf. 

Esbjerg Kommunes personalepolitik. Straffeattesten kan hentes elektronisk på www.borger.dk  

Straffeattesten skal afleveres, inden du kan påbegynde praktikken til pip@esbjergkommune.dk   

 

7. Tavshedspligt 
Som studerende ved Esbjerg Kommune har du tavshedspligt. Tavshedspligten gælder forhold, 

du bliver bekendt med under din uddannelse. Personfølsomme oplysninger må ikke 

videregives.  Dette gælder også efter ophør. Du kan få yderligere oplysninger i Straffelovens § 

152. 

Du skal skrive under på tavsheds- og gaveerklæring ved praktikstart. 

 

8. Gaver  
Vi skal være uafhængige af interesser udefra i vores arbejde. Det er derfor som hovedregel 

ikke tilladt at modtage gaver, opmærksomheder, betalte rejser og lignende fra kommunens 

besøgende, forretningsforbindelser, borgere eller andre, som man kommer i forbindelse med 

som led i sit arbejde.  

 

Foræringer af beskedent omfang og ringe økonomisk værdi kan dog accepteres.  

Det er vigtigt, at du spørger din kliniske underviser, hvis du er tvivl.  

 

Du skal skrive under på tavsheds- og gaveerklæring ved praktikstart. 

 

http://www.borger.dk/
mailto:pip@esbjergkommune.dk
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9. Tjenestedragt 
Der er uniformspligt i Sundhed & Omsorg med undtagelse af Hjælpemiddelcentralen.  
 

10. Arbejdstid og den kliniske undervisning 
I klinikken vil der i samarbejde med dig være en arbejdstidstilrettelæggelse i forhold til stedets 

rutiner og de aktuelle opgaver. Arbejdstiden vil oftest være placeret mellem kl. 7.00 og 16.00, 

men der kan dog forekomme arbejde på andre tider. Som studerende følger man som 

udgangspunkt den kliniske underviser. Der skal påregnes en del hjemmearbejde. 

 

Arbejdsopgaverne er varierende. Som studerende har du selv mulighed for at have en høj grad 

af indflydelse på, hvad du får ud af den kliniske undervisning, idet der er store muligheder for 

selv at være opsøgende med hensyn til arbejdsopgaver. 

Undervisningen i klinisk praktik giver mulighed for fælles arbejdsopgaver for ergo- og 

fysioterapeutstuderende samt evt. samarbejde med øvrige kliniske praktiksteder i Sundhed & 

Omsorg. 

 

11. Ved sygdom 
Hvis du skulle blive syg, mens du er i klinikken, ringer du fra morgenstunden til din kliniske 

underviser og melder dig syg.  

 

12. Seniorpolitikken i Esbjerg Kommune og ”Gør borgeren til 
mester” 
Seniorpolitikken er den overordnede ramme for kommunens indsats på ældreområdet. Denne 

er vedtaget i Esbjerg Byråd. Visionen for det gode seniorliv er: ”Længst muligt aktiv i eget 

liv”.  Det betyder et aktivt liv med oplevelser og livskvalitet, hvor den enkelte er i stand til at 

tage vare på sig selv længst muligt. 

 

Seniorpolitikken er bygget op omkring fem centrale temaer: 

 Det sunde og aktive seniorliv 

 Plads til forskellighed og fokus på sammenhæng 

 Faglig dygtighed og specialiseret ekspertise 

 Dialog, fælles ansvar og integration 

 Fremtidens seniorboliger 

 

 

For at understøtte seniorpolitikken arbejder Sundhed & Omsorg ud fra ”Gør borgeren 

til mester”  

Den rehabiliterende tankegang i de indsatser, vi giver i Sundhed & Omsorg, har fokus på at 

understøtte borgerens mestringsevne. 

Formålet er at skabe mulighed for, at borgeren kan tage vare på sig selv længst muligt.  

Rehabiliteringen ydes som en tværfaglig indsats til borgeren og indebærer en målrettet 

samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk.  

 

13. Organisation af Sundhed & Omsorg  

 

Sundhed & Omsorg er organiseret i flere afdelinger.  
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Omsorg 

I afdelingen Omsorg er der 3 distrikter (Nord, Midt og Syd). I alle distrikter er der op til flere 

plejecentre, her i blandt et gerontopsykiatrisk plejecenter, Esehuset. Hvert distrikt ledes af en 

distriktschef. Et distrikt består af et antal teams, som dækker et geografisk lokalområde. Hvert 

team er tværfagligt sammensat, så teamet kan dække alle ydelser til borgerne i distriktet. 

Hvert team bemandes af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, evt. 

pædagoger og ergo- og fysioterapeuter samt et Hjemmesygeplejerske enhed. Hvert team 

ledes af en teamleder.  

 

Rehabilitering 

Afdelingen Rehabilitering består af:  

 Genoptræning som arbejder med genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Dette 

tilbud er til borgere, som efter endt sygehuskontakt har modtaget en 

genoptræningsplan. 

 Kommunikation og Hjælpemidler er et specialundervisnings- og 

rådgivnings/vejledningscenter for borgere med funktionsnedsættelse indenfor 

tale/stemme-, hjerneskade-, høre-, syns-, og læsestaveområdet. Hjælpemiddel 

området giver vejledning om hjælpemidler, deltager i konkrete afprøvninger og har 

bevillingskompetence af specifikke hjælpemidler som f.eks. kommunikations- og 

synshjælpemidler samt varetager sagsbehandling af bl.a. børnehjælpemidler og større 

bogligsager.  

 Patientrettet forebyggelse varetager rehabilitering og patientuddannelse for 

kronikere (KOL, hjerteproblemer, diabetes, kræft mm) 

 Borgerrettet forebyggelse tager sig af den borgerrettede sundhedsfremme og 

forebyggelse. 

 Hjælpemiddeldepotet står for indkøb samt distribution af hjælpemidler i Esbjerg 

Kommune  

 

Esbjerg Døgnrehabilitering 

Her tilbydes et midlertidigt ophold til ældre borgere med fysiske og psykiske problemer, og 

som samtidigt har et rehabiliteringspotentiale. 

 

Visitationen/udførerdel 

Der arbejdes efter en modificeret BUM-model i Sundhed & Omsorg:  

Bestiller – Udfører - Modtager  

 Bestillerdel varetages af en central Visitation.  

 Udførerdel er Omsorg, Rehabilitering og nogle private leverandører, som har ansvaret 

for udførelse af visiterede ydelser. 

 Modtager står for borgere, som har behov for hjælp.  

 

 

14. Beskrivelse af det ergo- og fysioterapeutiske 
arbejdsområde  
 

I Sundhed & Omsorg arbejdes der ud fra værdierne: 

 Respekt og tillid 

 Åbenhed og tydelighed 

 Visionær 

 Loyalitet 

 Humor 

 

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med borgeren i centrum.   

Dette ud fra individuelle konkrete vurderinger.  
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Målgruppen for den terapeutiske indsats er borgere med funktionsnedsættelser på grund af 

fysisk og/eller psykisk sygdom.  

Borgere med funktionsnedsættelse kan visiteres til en målrettet terapeutisk indsats mhp. at 

mestre sit eget liv.  

Derudover er der opgaver indenfor sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til både borgere 

og ansatte. 

 

Af ergo- og fysioterapeutiske arbejdsopgaver i kommunen kan nævnes:  

 Undersøgelse/analyse, træning, genoptræning, ADL træning (individuel, samtræning og 

holdtræning)  

 Rehabilitering og mestring 

 Aktivitetsprægede tilbud  

 Hjælpemiddelformidling  

 Boligindretning  

 Generel og specifik undervisning og vejledning i forflytning og udarbejdelse af APV med 

udgangspunkt i Arbejdsmiljøloven 

 Undervisning og vejledning af borgere i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse  

 Visitation 

 Konsulentfunktioner og faglig udvikling 

 

15. Ergo- og fysioterapeuter i Sundhed & Omsorg 
Ergo- og fysioterapeuterne i Sundhed & Omsorg er geografisk placeret over hele kommunen, 

hvor de varetager mangeartede arbejdsopgaver og har forskellige samarbejdsrelationer. 

 

I Sundhed & Omsorg var 2015 ansat 153 ergo- og fysioterapeuter fordelt på følgende 

områder: 

 Omsorg (3 distrikter + Esehuset)  

 Genoptræning Ribe og Esbjerg 

 Kommunikation & Hjælpemidler  

 Borgerrettet forebyggelse / Esbjerg Sundhedscenter /Carecenter 

 Esbjerg Døgnrehabilitering EDR 

 Projekt & Udvikling 

 Rengøring  

 Teamledere 

 Myndighed & Faglig Udvikling (Visitatorer og terapeutfaglig konsulent) 

   

16. Den permanente Terapeutfaglige Arbejdsgruppe (PTA) 
 
Terapeutfaglig konsulent arbejder med faglig udvikling, myndighedsopgaver samt koordination 

af det terapeutfaglige område. I samarbejde med de decentrale vidensansvarlige 

terapeutfaglige teamledere, arbejdes der med den overordnede udvikling og koordinering og 

implementering af den terapeutfaglige indsats i Sundhed & Omsorg.  

   

Du kan læse mere om Esbjerg Kommune og Sundhed & Omsorg på www.esbjergkommune.dk 
 
I hvert distrikt/afdeling er der en vidensansvarlig terapeutfaglig teamleder, som skal sikre 

faglig udvikling, vidensdeling og vidensfastholdelse blandt terapeuterne i distriktet.  Den 

vidensansvarlige teamleder medvirker til, at den terapeutfaglige udvikling og implementering 

indenfor sagsbehandling, genoptræning, træning, rehabilitering og forflytning/arbejdsmiljø 

http://www.esbjergkommune.dk/
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sker i henhold til gældende lovgivning samt overordnede beslutninger i Sundhed & Omsorg og 

den Permanente Terapeutfaglige Arbejdsgruppe (PTA). 

 

 

17. Videns- og uddannelsesansvarlige teamledere og 
uddannelseskonsulenten 
 

I hver distrikt/ afdeling er der en videns- og uddannelsesansvarlig teamleder. Ansvarsområdet 

dækker udvikling, implementering og forankring af tiltag på det uddannelsesmæssige område, 

herunder ansvarlig for uddannelses- og læringsmiljø. 

 

Ved fravær af den kliniske vejleder har den videns- og uddannelsesansvarlig teamleder 

ansvaret for tilrettelæggelse af klinisk vejledning for den studerende. 

Evt. samarbejdsproblemer og klager tages af den videns- og uddannelsesansvarlige teamleder. 

 

Den kliniske underviser og den videns- og uddannelsesansvarlige teamleder har ansvaret for, 

at du som studerende også har mulighed for opgaver i samarbejde med de øvrige terapeuter 

på det kliniske undervisningssted. 

 

Uddannelseskonsulenten for de mellemlange videregående uddannelser, samarbejder med de 

videns- og uddannelsesansvarlig teamleder samt uddannelsesinstitutionerne. 

Uddannelseskonsulenten koordinerer praktik for sygepleje-, ergo- og fysioterapeutstuderende, 

samt arbejder inden for udvikling, lovgivning og kvalitetssikring ift. det uddannelsesmæssige 

område i klinisk undervisning.  

 
 


