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Godkendelsesdokument - Kvalitet i praktik 
Udfyldes af praktikstedet/det kliniske uddannelsessted 

 

 

1. Praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds data 
 

Praktikstedets/det 

kliniske uddannel-

sessteds navn 

 

Kafferisteriets dagcenter, Center for Psykiatri 

Adresse Vej: Skivevej 7 

 

Post by: 7500 Holstebro 

Telefon Telefon: 96114736 

 

Ansvarlig for klinisk 

underviser/klinisk 

vejleder 

Navn:  

Leder: Janne Jørgensen 

Klinisk underviser/vejleder: Christina Dupont Lunow 

 

 

Mail/telefon for an-

svarlig 

Mail:  

Christina.dupont.lunow@holstebro.dk 

 

Telefon:  

96114734 

 

 
 
2. Semestre 
Der søges om godkendelse til følgende semestre (sæt kryds under de pågældende semestre): 

 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester 

X X  X X   

 

 

  

Dato: 01.02.2019  

Journalnr.:  

VIA SBSYS.:  
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3. Organisatoriske forhold 

Beskriv stedets professionsfaglige grundlag, herunder en beskrivelse af stedets målgrupper (borger/patient-

kategorier):  

 

En del af Center for psykiatri (CFP) er Kafferisteriets dagcenter. Dagcentret er et kommu-

nalt socialpsykiatrisk dagtilbud til voksne efter §104 i lov om social service. 

På dagcentret tilbydes også forskellige træningsgrupper efter §85 samt enkelte pladser ift. 

beskyttet beskæftigelse §103. 

Dagcentret har et åbent tilbud, hvor borgere med tilknytning til psykiatrien i Holstebro, 

uvisiteret kan komme deltage. 

Til dagområdet i CFP, er der desuden tilknyttet et botilbud i Lokegården, hvor der er plads 

til 6 beboere. 

Fokusområdet for opgaverne på dagområdet i CFP er socialpsykiatri og hverdagsrehabi-

litering. Der arbejdes på baggrund af temaer fra VUM, Voksen udredningsmetoden. Ind-

satsen bestilles via mål beskrevet i borgerens § 141 handleplan. Kontekst for aktiviteter 

med borgerne er enten på dagcentret, i borgernes eget hjem eller i relevant samfunds-

mæssig sammenhæng. 

Voksen udredningsmetoden, VUM: 

 

Ergoterapien kommer til udtryk i planlægning og udførelse af socialpsykiatriens arbejdsop-

gaver. Det vil sige de daglige aktiviteter, undervisning i forståelse af-, og understøttelse af 

borgerens mestring af de psykiatriske udfordringer samt i kontaktpersonsrelationen og i 

almindeligt socialt samvær med borgerne. 
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Hverdagsrehabilitering: 

 

 

 

Personalet støtter borgerne til at udføre (evt. graduere) individuelle meningsfulde aktivite-

ter i deres hverdag samt støtter til strukturering og prioritering heraf. 

Derud over tilbydes der fælles oplevelser på dagcentret samt ture ud af huset. 

Studerende i praktik på dagcentret i CFP kan opleve opgaver ift. aktiviteter på dagcentret 

(herunder åbent tilbud), socialpsykiatrisk støtte i borgerens eget hjem samt træningsgrup-

peforløb. 

 

 

 

Beskriv de organisatoriske rammer og vilkår: 

I Holstebro kommune er Kafferisteriet organisatorisk under Socialafdelingen med Anette 

Holm som socialchef. Centerleder i Center for psykiatri er Thomas Hamann og leder af dag-

området er Janne Jørgensen. På dagområdet er der ansat ca. 22 personer og i dagcentrets 

team er der 8 ansatte. 

 

Kerneopgaven for Center for Psykiatri er: ”At samskabe et fundament for at borgeren kan 

leve sit liv”.  
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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 horison-

ter. 

 

Center for Psykiatris hovedformål: 

 At støtte beboeren i at mestre eget liv. 

 At beboeren oplever sig værdsat som menneske. 

 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, herun-

der opfølgning og udarbejdelse af handleplan. 

 

 

 

Der foreligger en til en hver tid opdateret oversigt over de(n) kliniske underviser(e)s/vejleder(e)s professions-

faglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer, jf. Bekendtgørelsens krav om pædagogiske kvalifi-

kationer (sæt kryds): 

 

Ja X 

Nej  
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4. Centrale professionsfaglige lærings- og uddannelsesmuligheder på praktikste-
det/det kliniske uddannelsessted 

 

Har de studerende mulighed for at arbejde med et eller flere af følgende områder, som er centrale områder i 

studieordningerne? (sæt kryds): 

 

Kvalitetssikring X 

Patientsikkerhed X 

Innovation X 

Udvikling X 

Forskning X 

Sundhedsteknologi X 

 

 

Andre professionsfaglige områder: 

 

CFP har en mangeårig tradition for at samarbejde med ergoterapeutuddannelsen på Via UC. 

Dette ift. forskningsprojekter (fx ”det første møde” med Maja Schølarth Koefoed), og samar-

bejde om at udvikle samarbejdet med de pårørende. CFP ser velvilligt på henvendelser fra fx 

studerende omkring løbende udvikling af praksis relevant i dagligdagen i CFP. 
 

 

 

 

 

Har de studerende mulighed for tværprofessionelle samarbejdsmuligheder? (sæt kryds): 

 

Ja X 

Nej  

 

 

Beskriv tværsektorielle forhold og samarbejdsmuligheder: 

 

Vi er en tværfagligt sammensat gruppe: 

Ergoterapeuter, pædagoger, sosa-assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og køkken-

medarbejdere. 

Vores samarbejdspartnere er fx borgeren selv og dennes sociale netværk, socialrådgivere, 

egen læge, personale i regionspsykiatrien, viceværter og tandlæger. 
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5. Uddannelsesmæssige forhold 

Beskriv undervisningens organisering og tilrettelæggelse, herunder studiemetoder og vilkår for den studeren-
des deltagelse i praktikforløbet/det kliniske uddannelsesforløb: 

 
 
 

Dagcentret modtager ca. 2-3 studerende fra hvert semester pr. praktikperiode. 

 

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 indivi-

duelt eller i grupper. 

Vejleder og den studerende har forventningssamtale, udviklingssamtale ca. midt-

vejs i praktikken samt afsluttende en samtale ift. evaluering af praktikken. 

Ergoterapeutstuderende indgår i den almindelige vagtfordeling og har derfor både dag- 

og aftenvagter i praktikperioden. 

Den kliniske underviser udfærdiger en individuel vagtplan til den studerende. Vagter 

kan være dagvagter (kl. 8-15) eller aftenvagter (kl. 13-20). 

Opgaver som den studerende tildeles er på baggrund af den studerendes kompetencer 

og potentiale for udvikling samt gældende semesterbeskrivelse. 

 

Den studerende følger en udarbejdet undervisningsplan i praktikken, hvor der undervi-

ses ud fra de metoder og redskaber der benyttes i CFP fx systemisk tankegang, 

konfliktforebyggelse og magt, recovery, neuropædagogik samt kollegialsuper-

vision. 

Der lægges vægt på at de studerende får et indblik i det tværkommunale samar-

bejde og det tværsektorielle samarbejde med regionspsykiatrien i det omfang at 

det er relevant for konkrete borgere. Derfor undervises der bl.a. også omkring ledelse 

og organisation samt tilbud i Psykiatrien Nordvest. 

 

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 statio-

nære computere på praktikstedet eller fx egen I-pad. Der er trådløst netværk.  

På dagcentret har de studerende deres eget rum, som de deler med den klinisk under-

viser. 

Den studerende benytter sit eget tøj i praktikken. Nogle aktiviteter kræver, at den stu-

derende fx medbringer eget sportstøj. 

Mulighed for den studerende at tilkøbe mad samt være med i en kaffeordning. Den 

studerende kan også tage egen mad med. Alle måltider er pædagogiske måltider og 

indtages derfor sammen med borgerne. 
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Beskriv vilkår for den kliniske undervisers/vejleders funktion i forhold til rollen som samarbejdspartner med 

Ergoterapeutuddannelsen, VIA Sundhed: 

 

 

 

 

Klinisk underviser er ansat både som vejleder/underviser for ergoterapeutstuderende 

og almen ergoterapeut. 

Klinisk vejleder har relevant tid i arbejdsplanen til at planlægge praktikforløb, indgå i 

vejledningssammenhænge med de studerende og tid til at deltage i aktiviteter rele-

vante for samarbejdet med VIA og Ergoterapeutuddannelsen.  

Klinisk underviser med mere end 12 års arbejdserfaring inden for socialpsykiatrien. 

Diplommodul i vejlederuddannelsen samt neuropsykologi og neuropædagogik. 

Efteruddannelse i systemisk tankegang. 

Flere kurser omkring stemmehøring. 

Udøvende kompetencer ift. ledelse af træningsgruppeforløb, individuelle kontaktper-

sonssamtaler, tilrettelæggelse af aktiviteter og graduering heraf.  

Underviser kontinuerligt omkring systemiske grundbegreber, supervision, ergoterapite-

ori, psykologiske aspekter samt recovery som arbejdsredskab i dagligdagen. 

 

Den studerende følger ikke nødvendigvis klinisk underviser, men de medarbejdere, der 

er til stede den pågældende dag. Studerende udøver også selvstændige opgaver i sam-

arbejde med borgerne. 

Semester 1 studerende følger så vidt muligt ergoterapeuter på praktikstedet i deres 

praktik. 

 
 
 
Beskriv arbejdsstedet med fokus på lærings- og studiemiljøet, herunder hvordan de fysiske rammer og dag-
lige aktiviteter understøtter de personlige læreprocesser og opfyldelse af semestrets læringsudbytter: 

 

I vejledningen med den kliniske underviser, er der fokus på den studerendes faglige og 

personlige mål for praktikken. Disse mål sættes i forhold til krav om læringsudbytte på 

det enkelte semester. 

På dagcentret er teamet sammensat af flerfaglige sundhedsuddannede personaler. Den 

studerende møder derfor forskellige fagligheder og deres perspektiver i forhold til 

kerneopgaven. Og den studerende vil have mulighed for at præsentere det ergoterapi-

faglige perspektiv ind i faglige refleksioner.  
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Kerneopgaven er en fælles opgave, og alle personaler kan derfor støtte og vejlede den 

studerende i forhold til de socialpsykiatriske opgaver i det daglige.  

På dagcentret er der også andre faggrupper, der har studerende i praktik. De studerende 

opfordres til at samarbejde på tværs af faggrupper. 

Den studerende deltager i et repræsentativt og varieret udsnit af de planlagte akti-

viteter.  

Den studerende indgår i et arbejdsfællesskab og kan således spejle sig i forskellige rolle-

modeller, og få et tilpasset ansvar i opgaveløsningen. 

Den studerende får selvstændige opgaver i forhold til den enkeltes kompetencer, for 

således at styrke selvstændighed og ansvarlighed. 

Det forventes, at den studerende deltager i dagcentrets rytme og dagligdag og medvir-

ker til at opretholde den lokale kultur. 

Den studerende vil i praksis opleve anvendelsen af Ergoterapeutiske redskaber som 

Aktivitetsanalyser, COPM, AOF eller OPHI-II interviews 

Desuden præsenteres de faglige tilgange som anvendes i centeret: Systemisk/ nar-

rativ tilgang, samt kognitive, neuropædagogiske tilgange 

Vigtigst i forhold til læringsudbytte i praktikken, er CFP`s fokus på de studerendes mu-

ligheder for at indgå i konkrete samarbejdsrelationer og aktiviteter med bor-

gere og dermed træne ergoterapifaglige kompetencer. 

I forhold til samarbejdet med borgere og kollegaer er der også mulighed for at afprøve 

og træne generiske kompetencer. 

 

 

 

 

Beskriv hvordan de studerendes kvalitetsvurdering kan indgå i en kontinuerlig kvalitetssikring af den kliniske 

uddannelse: 

 

Den studerendes vurdering af kvaliteten af praktikken tilgår ledelsen i CFP, som efterføl-

gende kan drøfte og tilpasse praktiktilbuddet. Opmærksomhedspunkter kan sættes på dags-

orden til praktikstedets møder med Ergoterapeutuddannelsen.  

Det er den studerendes og Ergoterapiuddannelsens ansvar at anvende de studerendes feed-

back i tilpasning af dels praktiksamarbejdet og dels uddannelsens indhold.  

Klinisk underviser deltager så vidt muligt i årsmøder landsdækkende for kliniske undervisere 

for ergoterapeutstuderende. 

Praktikstedet godkendes løbende af ergoterapeutuddannelsen Via UC og der holdes evalue-

ringsmøder mellem CFP og ergoterapeutuddannelsen minimum hvert andet år. Klinisk un-

derviser deltager i teori-praksis dage, der arrangeres i samarbejde mellem ergoterapeutud-

dannelsen Via UC og de tilknyttede kliniske undervisere. 
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Selve praktikken afsluttes med en dialog den studerende og klinisk underviser imellem. Hér 

evalueres praktikken mundtlig og her afleverer den studerende også skriftligt en evaluering 

af praktikforløbet (dette omkring vejledningen, undervisningen, praktikforholdene og opga-

vemængden) 

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. Li-

geledes kan idéer til ændringer tages op i forum for kliniske undervisere i Center for Psyki-

atri.  

 

 

 
 

 

 


