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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold
Præsentation af fysioterapifaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag,
rammer og vilkår, herunder:

Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Region Syddanmark hører under én ledelse, men
er fysisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Terapiafdelingen er en
selvstændig afdeling under hovedorto-området. Chefterapeuten har
ledelsesmæssigt ansvar for Terapiafdelingen på begge matrikler.

1a) Undervisningsstedets betegnelse,
organisation og struktur

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Terapiafdelingen

1b) Værdigrundlag og målsætning for
fysioterapien

Åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt

1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier

Fysioterapien har med alle typer patientkategorier at gøre. Lige fra nyfødte til
ældre og mange former for sygdomme og operationer. Patienterne kan være alt
lige fra akutte til kroniske.

1d) Organisering af fysioterapien

Fysioterapeuterne er inddelt i 2 grupper:
1. Kirurgisk gruppe (herunder cancer mammae opererede,
ortopædkirurgiske, reumatologiske og parenkymkirurgiske patienter)
2. Neurologisk/medicinsk gruppe (herunder neurologiske, medicinske,
pædiatriske, gynækologiske, obstetriske og intensiv-patienter)

Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:
1e) Kliniske underviseres formelle
Kliniske undervisere har taget klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6
pædagogiske kompetence svarende til klinisk diplomuddannelse, og er løbende på supplerende relevante kurser og
vejleder-uddannelse og anden pædagogisk
videreuddannelser.
uddannelse, fx. 1/6 diplomuddannelse
Begge kliniske undervisere er fysioterapeuter med en bred klinisk erfaring og
specialekendskab og videreuddannelse indenfor flere områder.
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1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk Ansvaret for den daglige kliniske undervisning, vejledning og bedømmelse
undervisning, vejledning og bedømmelse
ligger ved de kliniske undervisere. Det overordnede ansvar herfor ligger ved
chefterapeuten.
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering
af de kliniske vejledere/undervisere

Det er afdelingens mål og plan, at hvis de kliniske undervisere ikke har været
på klinisk vejlederuddannelse, skal de af sted snarest muligt. Desuden skal der
løbende suppleres med relevante videreuddannelser og kurser.

2. Fysioterapifaglige forhold

Præsentation af de fysioterapifaglige,
tværfaglige og tværsektorielle forhold,
herunder:
2a) Typiske patientsituationer,
patientfænomener og patientforløb

Eksempler på patientkategorier:







2b) Fysioterapifaglige opgaver,
problemstillinger og metoder

Ortopædkirurgiske patienter (fx hofte- og knæalloplastikker,
skulderopererede, alle typer frakturer, knæopererede og
amputationer).
Neurologiske patienter (f.eks. apopleksi, multipel sclerose,
parkinsson)
Reumatologiske patienter (f.eks. ryglidelser, gigt)
Medicinske patienter (f.eks. lungelidelser, hjertepatienter)
Parenkymkirurgiske patienter (mave/tarm-opererede patienter)
Pædiatriske patienter (Børn med forskellige medfødte eller tilkomne
skader og/eller sygdomme)

Behandlingen kan bestå af:








Undersøgelse og behandling
Genoptræning og mobilisering
Instruktion og vejledning
Lungefysioterapi
Holdtræning
Akupunktur
Tapening

Fysioterapiens arbejdsområder:
Fysioterapien servicerer alle afdelinger i huset. Desuden har vi ambulant
virksomhed, der tager sig af behandling, specialiseret genoptræning samt
patienter der kommer til kontrol efter indlæggelse eller operation. Dette kan være
i tæt samarbejde med speciallæger.
2c) Personalesammensætning og
samarbejdspartnere














1 chefterapeut
2 afdelingsfysioterapeuter
2 kliniske undervisere fysioterapeuter
25 fysioterapeuter
1 udviklingsfysioterapeut
1 afdelingsergoterapeut
9 ergoterapeuter
1 klinisk underviser ergoterapeut
1 deltids udviklingsergoterapeut
3 sekretærer
2 serviceassistenter
4 portører
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Tværfagligt samarbejde
Vi har tværfagligt samarbejde med fx plejepersonalet, læger, ergoterapeuter,
pædagoger, bandagist og portører internt i huset, og samarbejde med alt slags
sundhedspersonale udenfor huset.
Typer af patientforløb
De indlagte patientforløb er som regel forholdsvis korte, da der hurtigt
planlægges videre genoptræning på bl.a. Neurorehabiliteringen Grindsted, i
eget hjem eller et aflastningsophold, når patienterne er udredt her i huset. Dette
gælder primært neurologiske patienter.
Desuden bliver patienter i dag udskrevet tidligt til eget hjem, hvis det er muligt,
hvor patientens egen kommune forestår den videre genoptræning.
De ambulante forløb kan være af både kortere og længere varighed. De kan
bestå af alt lige fra en instruktion og opfølgning til et længere
genoptræningsforløb over mange uger. Det afhænger selvfølgelig af den
enkelte patients behov jvf. sundhedsloven. Desuden tilbyder fysioterapien
følgende hold:




Hjerte-hold
Krop & Kræft

Kompetenceområder
Stort set alle områder på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, hvor fysioterapeuterne
udfører deres arbejde er kompetenceområder. Man vil således, som
studerende kunne møde en bred vifte af patienter, da vi ser patienter ”fra vugge
til grav”. De enkelte fysioterapeuter har et eller flere kompetenceområder, dvs.
patientgrupper, hvor de har specialviden såvel praktisk som teoretisk.
2d) Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter

Forskningsaktiviteter, dokumentation og kvalitetssikring
Der er løbende projekter på og i de forskellige afdelinger m.h.p. f.eks.
kvalitetssikring, som fysioterapeuterne også deltager i.
Der er flere gange om året fysioterapeuter, der er på videreuddannelse og
kompetencegivende kurser indenfor deres kompetenceområde. Desuden
medvirker fysioterapeuterne også jævnligt i forskellige projekter sammen med
sengeafdelingerne i huset.
Endvidere er der jævnligt intern undervisning i afdelingen, om forskellige
relevante emner som vi selv vælger.

3. Uddannelsesmæssige forhold

3b) Studieforhold og læringsmiljø, der
pædagogisk understøtter den studerendes
faglige og personlige læreprocesser

Fysiske forhold
Vi har en stor Terapiafdeling bygget i 2012, hvori der findes:






3c) Studiemetoder og undervisningsfaciliteter

MTT udstyr
Træningssal med diverse træningsudstyr, kondicykler, stepper osv.
Lukkede behandlingsrum
Børnerum
Kontorer med adgang til PC og internet.

I afdelingen er der et stort kontor kun til fysio- og ergoterapeut-studerende med
8 PC´er med internetopkobling, skriveborde, whiteboards osv. Der er også
adgang til afdelingens lille bibliotek, men man kan også bruge sygehusets store
medicinske bibliotek med adgang til alle relevante internationale tidsskrifter,
fagblade, fagbøger osv., og hvor man kan få hjælp af en bibliotekar.
Det forventes, at den studerende forsøger at integrere sig på arbejdspladsen,
således at man lærer det faglige og sociale miljø at kende på et sygehus. Det
er vigtigt at den studerende tager ansvar for sin læring både på det personlige
og faglige plan. Desuden er det vigtigt at den studerende er bevidst om sit
ansvar overfor patienterne.
Praktiske oplysninger for de studerende:
Normal arbejdstid i afdelingen er 8-15.30 mandag til torsdag og 8-15 om
fredagen.
Der er ikke nødvendigvis planlagt aktiviteter helt til 15.30 hver dag, men derfor
kan der stadig være behov for at være til stede på praktikstedet.
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Timetal: Ca. 30 timer om ugen på praktikstedet fordelt på 5 dage. Derudover
kan der påregnes ca. 10 timers forberedelse/hjemmearbejde om ugen.
Der er mødepligt i praktikken, og det forventes at man ikke har planlagt andre
aktiviteter end at være i praktik (som f.eks. fritidsarbejde el. lign.) indenfor
normal arbejdstid.
Dagen kan typisk se sådan ud:
8.00
-8.45 Morgenmøde med klinisk underviser. De studerende
fremlægger deres program for dagen og der aftales hvornår klinisk underviser
går med den enkelte studerende til undersøgelse og behandling.
8.45 -12.00 Undersøgelse og behandling af indlagte patienter samt
journalskrivning.
12.00-12.30 Frokost
12.30-15.30 Behandling og undersøgelse af ambulante patienter eller
holdtræning. Journalskrivning
Opsamling på dagen der er gået.
Uniform og navneskilte
Der udleveres uniform som består af hvid overdel og blå bukser. De studerende
medbringer selv rent indendørs fodtøj. På 4., 5. og 6. sem. udleveres der et IDkort med foto, som fungerer som nøgle til garderoberne og skal bæres synligt
som navneskilt.
Børneattest
Inden praktikstart vil den studerende få en besked på e-boks om accept af
indhentning af børneattest af SVS, som er et krav for at arbejde på SVS
Rygepolitik
Der er rygeforbud for alt personale inkl. studerende på hele SVS både
indendørs og udensdørs i arbejdstiden.
Parkeringsforhold
Personale og studerende der kører til og fra SVS i bil må ikke parkere på
parkeringspladserne rundt om sygehuset, da de er forbeholdt patienter og
pårørende. Alt personale og studerende skal parkere i parkeringshuset, der
ligger i Nørrebrogade. Derfra går man over til sygehuset. Gåturen tager ca. 5
minutter.
3d) Kliniske underviseres funktion og
planlagte tjenestetid i forhold til den
studerende

De kliniske undervisere superviserer, giver feedback, vejleder og underviser
(eller arrangerer undervisning) i forbindelse med planlægning og udførelsen af
undersøgelse og behandling af patienter. De giver vejledning og tilbagemelding
i.f.m. den studerendes skriftlige arbejde (daglig journalføring, arbejdsjournaler,
status osv.).
De kliniske undervisere 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. Klinisk underviser kan godt have enkelte patienter i de
studerendes mødetid og der vil også være møder som klinisk underviser skal
deltage i.
Der er en fast vikar for de kliniske undervisere, som træder til ved sygdom eller
længerevarende fravær.
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