
Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 

3. modul  
Skriv navnet på det kliniske undervisningssted 

 
Adresse:   Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune 

 

Telefonnr. til afd./stedet:  45117065 

 

Telefaxnr.:         

 

Lederen  

Navn og titel: Poul Bertelsen 

 

Telefonnummer: 45117055 

 

E-mail adresse:  poul.berthelsen@glostrup.dk 

 

Kliniske underviser 

Navn:  Katrine Clement Hulgaard 

 

Telefonnummer:  45117061      

 

E-mail adresse: katrine.hulgaard@glostrup.dk 

 

 

Klientkategori 
Parkvængets beboere er alle mennesker med sindslidelser, mange med skizofreni diagnoser eller 

med affektive sindslidelser. Aldersspredningen er fra 20 år og opefter med en overvægt i 

aldersgruppen 40 – 60 årige. 

 

 

Optageområde 
Beboerne på Parkvænget visiteres fra kommuner i hele Danmark, primært Københavnsområdet.

        

 

Beskrivelse af organisationen 
Funktioner: 

(Organisationens/stedets funktioner) 

Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud, serviceloven § 108, for mennesker med sindslidelse. 

Der bor 56 voksne i Parkvængets 4 enheder. Parkvænget er en del af socialpsykiatrien i Glostrup 

Kommune. 

For yderligere information se Parkvængets hjemmeside www.parkvænget.dk 

 

http://www.parkvænget.dk/


 
 

 

Organisationens virksomhedsplan 
Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk 
fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at 
udfylde en plads i samfundet og få mulighed for at genvinde værdighed og selvstændighed, så 
vidt det er muligt for den enkelte.  
Parkvængets mission betyder, at medarbejdere og ledelse forpligter sig til at arbejde rehabili-
terende. Det betyder også, at medarbejdere og ledelse er fagligt funderet og reflekterer over 
nuværende og fremtidig praksis. Endvidere skal medarbejdere og ledelse tilbyde den enkelte 
beboer de bedste betingelser for egen livsudfoldelse. Denne helhedsorienterede indsats kom-
mer til udtryk i Drift- og Udviklingsaftalens SMARTMÅL. Som styringsredskab har 
medarbejdere og ledelse valgt SMARTMÅL, idet det giver mening at stræbe efter specifikke, 
målbare, accepterede, realistiske og tidsafgrænsede mål. 
 

 

Organisationens normering 
Der er pt. ansat 2 ergoterapeuter på Parkvænget 

 

 

De fysiske rammer for de studerende 
Elever og studerende kan i længere kliniske undervisningsperioder på Parkvænget, få IT adgang. I 

de korte kliniske undervisningsforløb aftales søgemuligheder med egen vejleder. 

 

 

 

 

 

 Biblioteksservice: 

ja 



 

 

 IT muligheder: 

Efter aftale med klinisk underviser 

 

 

 Møderum m.m.: 

Der er mulighed for at booke mødelokaler  

 

 

Tværfaglige samarbejde 
På Parkvænget arbejdes i tværfagligt sammensatte teams bestående af pædagoger, social- og 

sundhedsassistenter, ergoterapeuter, social og sundhedshjælper, og sygeplejersker. Dette betyder, at 

der er daglig sparring og refleksion på tværs af faggrupper.   

Der er et tæt samarbejde med aktivitetsdelen, hvor der er ansat idrætskoordinator og 

værkstedsmedarbejdere, misbrugskonsulent og udviklingskonsulent. 

 

 

 
Andre studerende i organisationen 

Social- og sundhedsassistent elever, pædagogstuderende, sygeplejerskestuderende. 

 

 

Ergoterapeuternes opgaver 
Ergoterapeuternes daglige opgave er tværfagligt orienteret, men med en monofaglig tilgang. Den 

overordnede opgave er, at støtte beboerne i deres recovery proces, hvor der tages afsæt i den 

enkeltes samarbejdsaftale. Rammen omkring samarbejdet er planlagte og målrettede aktiviteter, der 

kan justeres og altid evalueres efter en tidsbestemt periode. De daglige opgaver indebærer bla. 

ADL-træning, klientcentreret samtaler, motivations arbejde, psykoedukation, forskellige aktiviteter, 

medicinhåndtering, dokumentation, samarbejde med udefrakommende samarbejdspartnere.  

 

 

 

Aktuelle faglige udviklingsaktiviteter 
(Ikke alle aktiviteter vil nødvendigvis være tilgængeligt for de studerende, se afkrydsning) 

 

 Kliniske konferencer tilgængeligt for studerende 

(Tværfaglig refleksion)   

 

 

 Undervisning tilgængeligt for studerende  

 

 

 

 Supervision tilgængeligt for studerende  

 

 

 



 Studiekredse tilgængeligt for studerende  

(Refleksion med medstud.) 

 

 

 Kvalitetsudviklingsprojekter tilgængeligt for studerende  

  

 

 

 Andre aktiviteter tilgængeligt for studerende  

  

 

 

Hvilke undersøgelsesmetoder og redskaber anvendes på stedet 
Observation, interview, aktivitetsanalyse, COPM, ADL Taxonomien 

 

 

Hvilke behandlingsmetoder/midler anvendes på stedet 
Rehabilitering, NUZO, empowerment, social færdighedstræning, psykoedukation, sanseintegration, 

neuropædagogik, Marte Meo, jeg-støttende terapi, motiverende samtale, stemmehøring, NADA 

 
 
 

 

Hvordan er det kliniske undervisningsforløb tilrettelagt, så det er muligt for de 

studerende, at opnå indholdet samt læringsudbyttet, som er beskrevet i ”Klinisk 

undervisning på modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, 

voksne og ældre” 

 
Den kliniske undervisning er organiseret og tilrettelagt af Den kliniske underviser i 

overensstemmelse med den lokale udmøntning af Studieordningen og det indhold og de 

læringsaktiviteter der er beskrevet i de respektive modulbeskrivelser.  

Der er undervisning for alle elever og studerende 2 timer hver anden uge Den modsatte uge 

opfordres til fælles refleksion. 

Den kliniske vejleder tilbyder individuel vejledning.  

I tilfælde af at den kliniske underviser bliver syg, kan de studerendes arbejdsplan omlægges, så de 

følges med en anden ergoterapeut, evt. også i aften og weekend arbejde.  Dette for at sikre, at de 

studerende kan tilegne sig mest mulig monofaglig viden i den kliniske undervisning.  

 

 

 

Den kliniske undervisers rolle i forhold til de studerende 
Den kliniske underviser sparrer med den studerende, spørger ind til og skaber mulighed for 

refleksion under vejledning og deltagelse i aktiviteter. Desuden sikres opfølgning på 

læringsudbyttet. 

 

 

 

 



Lederens rolle i forhold til de studerende 
De studerende har daglig mulighed for kontakt til alle ansatte på Parkvænget. 

Den ansvarlige i forhold til elever og studerende inddrages i tilfælde af konflikt. 

 

 

 

Øvrige bemærkninger: 
Parkvænget er et døgndækket tilbud. Studerende følger klinisk vejleders arbejdsplan, fortrinsvis 

dag, men også i aften og weekendarbejde hver 3. weekend. Studerende bedes medbringe deres 

straffeattest første dag i praktikken. 

I forhold til beklædning, bruger medarbejderne deres eget tøj.  

 

 

 

 

Forsikring 

 

Arbejdsskadeforsikring 

Den studerende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter studieplanen 

godkendt klinisk undervisningsperiode er forsikret efter lov om arbejds-skadeforsikring mod 

følger af arbejdsskader der skyldes den kliniske undervisning eller de forhold, hvorunder den 

kliniske undervisning foregår jfr. Lov nr. 422 af juni 2003 

 

Ansvarsforsikring 

Der er ikke domspraksis for at Det kliniske undervisningssteds erhvervsansvarsforsikring 

dækker den studerende. Derfor anbefales det at den studerende tegner sin egen ulykkes og 

ansvarsforsikring og at den dækker hele studietiden inkl. De kliniske undervisningsperioder. 

Studerende der har indmeldt sig ved studiestart i Danske Fysioterapeuter og betaler kontingent 

er dækket ind i forhold til ansvarsforsikring 

 

 

Revideret d. 23/7-15 


