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Beskrivelse af: Center for Psykiatri i Holstebro, døgntilbud. 
 

Klinisk undervisningssted 

(betegnelse, adresse, by, 

hoved tlf. nr.) 

Center for Psykiatri, døgntilbud 

V. F. Welschs Vej 9-17, 7500 Holstebro 

Tlf: 96114706 

Link til hjemmeside 

 

www.centerforpsykiatri.dk  

Se evt. beskrivelser af Center for Psykiatris øvrige 

afdelinger og teams. 

Leder af klinisk 

undervisningssted (fulde 

navn, titel, direkte telefon, e-

mail) 

Lene Byskov, leder af døgntilbuddene 

Tlf: 51660572 

lene.byskov@holstebro.dk 

Klinisk underviser 

(fulde navn, titel, direkte 

telefon, e-mail, evt. 

træffetid) 

Kirsten Kienke Mikkelsen, ergoterapeut, klinisk 

underviser for ergoterapeuter. 

Tlf: 96114719 

kirsten.kienke.mikkelsen@holstebro.dk 

I hvilke(t) semestre tager det 

kliniske undervisningssted 

mod ergoterapeutstuderende 

Semester 1 

Semester 4 

Semester 5 

Dato for udformning af 

dokument 

Februar 2017 

Dato for godkendelse ved 

VIA (udfyldes af 

Ergoterapeutuddannelsen i 

Holstebro/ EIH) 

 

Aftale for evaluering af 

godkendelse (udfyldes af 

EIH/VIA) 

 

Organisatoriske forhold 

 

Præsentation af det kliniske undervisningssteds 

ergoterapeutiske uddannelsesmæssige og 

organisatoriske grundlag, rammer og vilkår 

Uddannelsesstedets 

betegnelse, organisation og 

struktur 

En del af Center for Psykiatri er tre socialpsykiatriske 

døgntilbud.  

Døgntilbuddene er beliggende i Holstebro midtby og 

består af to separate huse, som ligger tæt ved 

hinanden. Det ene døgntilbud indeholder midlertidige 

trænings- og afklaringsboliger i henhold til 

Serviceloven § 107 (hus 13-15), og det andet 

døgntilbud er et længerevarende botilbud i henhold til 

Serviceloven §§ 83 og 85, samt bekendtgørelse af lov 

om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 

(ABL) § 105 (hus 17). Der er ti beboere i hvert hus og 

et akutværelse. Derudover er der et midlertidigt 

http://www.centerforpsykiatri.dk/
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botilbud for 5 unge mennesker (unge under 18 år indtil 

23 år) i henhold til Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6 og § 

107 (hus 11). Ovenstående tilbud er beliggende på 

samme matrikel. Center for Psykiatri er et tilbud til 

borgere med en sindslidelse i alderen fra 18 år og op 

efter. Typisk er diagnoserne forskellige former for 

skizofreni, personlighedsforstyrrelser, bipolar affektiv, 

selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, angst, ADHD, 

autisme, dobbeltdiagnoser og misbrugsproblematikker. 

 

I Holstebro kommune er Center for Psykiatri – og 

dermed døgntilbuddene - organisatorisk under 

Sundhed, social, arbejdsmarked og personale med 

Helle Bro som direktør. Centerleder i Center for 

Psykiatri er Janne Jørgensen og leder af 

døgntilbuddene er Lene Byskov. 

Ergoterapiens organisering 

og omfang på det kliniske 

undervisningssted 

Der er tilknyttet ergoterapeuter til hvert 

døgntilbud. 

Fokusområdet er socialpsykiatri og 

hverdagsrehabilitering. Kontekst for aktiviteter med 

beboerne er oftest i deres eget hjem, på dagcentret 

eller i relevant samfundsmæssig sammenhæng. 

 

Ergoterapiens omfang kommer til udtryk i 

socialpsykiatriens arbejdsopgaver omhandlende daglige 

aktiviteter. Personalet støtter beboerne til at udføre 

aktiviteter, der giver mening i deres hverdag og 

strukturering/graduering heraf.  

 

Døgntilbuddene modtager ca. 2 studerende fra hvert 

semester pr. praktikperiode. 

Værdigrundlag og 

målsætning for ergoterapien 

Kerneopgaven for Center for Psykiatri er: ”At 

samskabe et fundament for at borgeren kan leve sit 

liv”. 

 

Værdier 

Center for Psykiatri bygger sit arbejde på Holstebro 

Kommunes værdigrundlag, hvor de grundlæggende 

værdier er: 

GLÆDE - UDVIKLING - UDSYN 

Center for Psykiatri udmønter disse værdier i lokale 

værdier, som er: 

 Glæde: Fokus på de positive fortællinger, 

fællesskab og involvering. 

 Udvikling: Gennem tilpasse udfordringer, 

tryghed og anerkendelse. 

 Udsyn: Gennem plads til og respekt for 

forskellighed, undersøgelse af nye horisonter. 

 

Center for Psykiatris hovedformål: 

 At støtte beboeren i at mestre eget liv. 

 At beboeren oplever sig værdsat som 

menneske. 
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 At styrke beboerens oplevelse af livskvalitet. 

 At skabe rammer for hverdagen ud fra 

beboerens livsopfattelse og drømme. 

 At medvirke til stabilitet og sammenhæng i 

beboerens liv. 

 Sammen med beboeren at finde dennes 

ressourcer og at styrke disse. 

 Respektere beboernes værdighed og styrke 

hans/hendes selvstændighed således, at 

ansvaret for eget liv forbliver hos 

vedkommende. 

 At være et fristed, hvor der samles kræfter til 

deltagelse i andre livssammenhænge. 

 Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og 

behov for grad og type af indsats, herunder 

opfølgning og udarbejdelse af handleplan. 

Klientgrundlaget/det kliniske 

undervisningssteds 

målgruppe 

Unge og voksne med tilknytning til psykiatrien i 

Holstebro kommune. 

 

Den kliniske undervisers 

ergoterapifaglige og 

pædagogiske kompetencer 

Klinisk underviser med mere end 10 års 

arbejdserfaring inden for socialpsykiatrien.  

Arbejdet som kliniske underviser siden 2011. 

 

Udøvende kompetencer ifht. individuelle 

kontaktpersonssamtaler, tilrettelæggelse af aktiviteter 

og graduering heraf ifht. dagens gældende psykiske 

overskud.  

 

Kompetencer i bl.a. systemiske grundbegreber, 

ergoterapiteori og psykologiske aspekter i dagligdagen. 

 

Efteruddannelse i systemisk tankegang. 

 

Flere kurser omkring stemmehøring. 

Den kliniske undervisers 

formelle pædagogiske 

kompetencer svarende til 

min. 1/6 årsværk 

diplomuddannelse eller 9 

ECTS point 

Diplommodul i vejlederuddannelse.  

 

De ergoterapifaglige 

forhold 

Præsentation af de ergoterapifaglige, 

(tværfaglige og tværsektorielle forhold, der 

danner det faglige grundlag for at de studerende 

kan udvikle relevante kompetencer 

 

Typiske klienter, patienter og 

borgere, situationer, forløb.  

 

Unge og voksne beboere med tilknytning til 

psykiatrien.  

Tilbud omkring socialt samvær, daglige 

aktiviteter i og udenfor hjemmet, samt mulighed 

for deltagelse i ture arrangeret af døgntilbuddene. 

Derud over mulighed for fælles oplevelser på 

dagcentret samt ture ud af huset. 
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Ergoterapeutiske opgaver, 

problemstillinger og metoder 

Facilitere beboerne til deltagelse i daglige aktiviteter og 

skabe sociale netværk både i og udenfor 

døgntilbuddene. Dette via en ligeværdig tilgang og en 

forventning om, at alle har ”ejerskab” i døgntilbuddene 

og er medansvarlige for stemningen i huset og 

tilblivelsen af aktivitetstilbuddene. 

 

Vi arbejder ud fra en systemisk tilgang, beboere og 

personaler imellem. Vi tænker mennesker som 

værende sociale væsener, og hvor såvel somatiske 

som psykiske og neurologiske udfordringer farver det 

levede liv og de aktiviteter, vi vælger at deltage i.  

Metodevalg er afhængig af det enkelte menneske og 

dennes problemstillinger. Vi anvender fx kognitive-, 

neuropædagogiske og psykologiske tilgange. 

 

Ergoterapeutiske redskaber som fx 

aktivitetsanalyser, narrative – strukturerede – og 

semistrukturerede interviews udføres efter behov. 

Personalesammensætning og 

samarbejdspartnere 

 

Vi er en tværfagligt sammensat gruppe af 

ergoterapeuter, pædagoger, social-og 

sundhedsassistenter, sygeplejersker og 

fysioterapeuter. Derudover ledelse og 

kontormedarbejdere. 

 

Vores samarbejdspartnere er beboeren selv og dennes 

sociale netværk. Derudover bl.a. socialrådgivere, egen 

læge, personale i regionspsykiatrien, tandlæger og 

viceværter. 

Ergoterapeutiske forsknings- 

og udviklingsaktiviteter 

 

Vi udvikler løbende praksis ved at samarbejde med 

bl.a. ergoterapeutuddannelsen på VIA og Holstebro 

Kommune ang. relevante udviklingsprojekter. 

Vi har mulighed for at tage imod og samarbejde med 

studerende fra VIA, når der skal lave aktivitets- og 

udviklingsarbejde. 

Ergoterapeutisk 

dokumentation og 

kvalitetssikring 

 

Vi dokumenterer i et journalsystem, der hedder 

NEXUS. 

 

Der udfærdiges statusbeskrivelser ud fra punkterne i  

§ 141 handleplanen udarbejdet af 

socialrådgiverne/sagsbehandlerne.  

Derefter udarbejdes en samarbejdsplan i samarbejde 

med beboeren ud fra § 141 handleplanen. 

Desuden udfærdiges et udviklingskompas, som er en 

grafisk oversigt, der visualiserer om beboeren har 

udviklet sig ifht. punkterne i handleplanen. 

 

Medarbejdere i Center for Psykiatri arbejder på 

baggrund af udfærdigede instrukser beskrevet i 

kvalitetshåndbogen. 

De uddannelsesmæssige 

forhold 

Præsentation af lærings- og studiemiljøet, der 

understøtter de studerendes faglige og 

personlige læringsprocesser i forhold til 
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læringsudbytte på de enkelte semestre samt 

udvikling af kompetencer 

Organisering og 

tilrettelæggelse af klinisk 

undervisning i relation til den 

studerendes individuelle 

studieplan. 

 

Ergoterapeutstuderende skal være i praktik 30 timer 

pr. uge. Derud over påregnes 10 timer ugentligt 

forberedelsesarbejde hjemme.  

Der ydes ugentlig vejledning med klinisk 

underviser. Vejledning kan forekomme individuelt 

eller i grupper. 

Vejleder og den studerende har 

forventningssamtale, udviklingssamtale ca. 

midtvejs i praktikken samt afsluttende en 

samtale ift. evaluering af praktikken. 

 

Ergoterapeutstuderende indgår i den almindelige 

vagtfordeling og har derfor både dag-, aften- og 

weekendvagter i praktikperioden. 

 

Den kliniske underviser udfærdiger en individuel 

vagtplan til den studerende. 

 

Opgaver, som den studerende tildeles, er på baggrund 

af den studerendes kompetencer og potentiale for 

udvikling samt gældende semesterbeskrivelse. 

Lærings- og studiemiljø, der 

pædagogisk støtter den 

studerendes faglige og 

personlige udvikling. 

 

I vejledningen med den kliniske underviser er der 

fokus på den studerendes faglige og personlige 

mål for praktikken. Disse mål sat i forhold til krav om 

læringsudbyttet på det enkelte semester. 

 

På døgntilbuddene er teamet sammensat af flerfaglige 

sundhedsuddannet personaler, der skal kunne varetage 

stort set alle opgaver i det daglige. Alle personaler 

tager sig af de studerende, der er på døgntilbuddene. 

Dermed kan alle personaler støtte og vejlede den 

studerende i det daglige.  

 

På døgntilbuddene er der også andre faggrupper, der 

har studerende i praktik (social- og 

sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejesker). De 

studerende opfordres til at samarbejde på tværs af 

faggrupper. 

 

Det forventes, at den studerende deltager i husets 

rytme og dagligdag. 

Pædagogiske og didaktiske 

metoder samt 

undervisningsfaciliteter, 

herunder anvendelse af IKT – 

Informations- og 

Kommunikations Teknologi. 

 

Undervisningsplan; hvor emner som fx systemisk 

tankegang, konfliktforebyggelse, recovery, 

neuropædagogik, ledelse og organisation samt 

supervision er nogle af emnerne, som de studerende 

undervises omkring i løbet af praktikken i Center for 

Psykiatri.. 

Den studerende får egen adgang til Holstebro 

Kommunes IT-netværk samt relevante journalsystemer 

(dog ikke i semester 1 praktik). Der er mulighed for at 

benytte stationære computere på praktikstedet eller fx 
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Ovenstående kliniske undervisningssted godkendes: 

 

Dato: 

Underskrift:  Anne Lise Voss 

  Konstitueret uddannelsesleder ved ergoterapeutuddannelsen, VIA 

egen I-pad. Der er trådløst netværk.  

Praktiske informationer til de 

studerende, herunder 

velkomstbrev, mødetider, 

uniform, navneskilt mv. 

Ingen uniform – så der anvendes eget hverdagstøj. 

Dag-, aften og weekendvagter. 

Rusmiddel-, alkohol- og rygepolitik. 

Mulighed for mad- og/eller kaffeordning. 

Kliniske underviseres 

funktion og planlagte 

tjenestetid i relation til de 

studerende og 

uddannelsesinstitutionen. 

 

Den studerende følger ikke nødvendigvis klinisk 

underviser, men de medarbejdere der er til stede den 

pågældende dag.  

 

Den kliniske underviser har dobbeltfunktion, og indgår 

derfor både i relation med den studerende og i 

arbejdsplanen/vagtordningen på stedet. 

 

Semester 1 studerende følger så vidt muligt 

ergoterapeuter på praktikstedet i deres praktik. 

Strategi for kvalitetssikring af 

den kliniske undervisning på 

baggrund af systematiske 

evalueringer 

 

Klinisk underviser deltager så vidt muligt i årsmøder 

landsdækkende for kliniske undervisere for 

ergoterapeutstuderende. 

 

Praktikstedet godkendes løbende af 

ergoterapeutuddannelsen VIA og der holdes 

evalueringsmøder mellem Center for Psykiatri og 

ergoterapeutuddannelsen minimum hvert andet år.  

 

Klinisk underviser deltager i teori-praksis dage der 

arrangeres i samarbejde mellem 

ergoterapeutuddannelsen VIA og de tilknyttede kliniske 

undervisere. 

 

Selve praktikken afsluttes med en dialog den 

studerende og klinisk underviser imellem. Her 

evalueres praktikken mundtlig og her afleverer den 

studerende også skriftligt en evaluering af 

praktikforløbet (dette omkring vejledningen, 

undervisningen, praktikforholdene og 

opgavemængden). 

 

Hvis der i evalueringen fremkommer opfordring til 

forandringer på praktikstedet, tager den kliniske 

underviser dette op til vurdering i sit team og dermed 

sammen med faglig leder. Ligeledes kan idéer til 

ændringer tages op i forum for kliniske undervisere i 

Center for Psykiatri.  

Yderligere oplysninger som 

det enkelte kliniske 

undervisningssted gerne vil 

beskrive 

 


