
Ergoterapeut studerende i Regionspsykiatrien i Randers

Ergoterapeut uddannelsen er en 3½ årig uddannelse, som er opdelt i 14 moduler, 
hvoraf de studerende er i klinisk undervisning i; 1.,3., 6., 9. og 12. modul.

Regionspsykiatrien i Randers, modtager årligt 10 ergoterapeutstuderende, og de 
fordeles rundt på alle afdelinger, hvor der er en ergoterapeut repræsenteret. Det 
vil sige at; Dagtilbud/Pavillon, OPUS, Lokalpsykiatri Randers Nord og syd og 
Lokalpsykiatri Djursland Nord og Syd, modtager en studerende årligt.
De studerende fordeles på forhånd af klinisk underviser, for et år af gangen.

De studerende er skiftevis på 6. modul og 9. modul, hvilket er psykiatri moduler.
- 6. modul studerende er her i 8 ugers klinisk undervisning, som afsluttes med en 
praktisk modulprøve. 
- 9. modul studerende der er her i 10 ugers klinisk undervisning som afsluttes med en 
praktisk og mundtligt modulprøve.

Vi tager ind i mellem imod ad hoc studerende på 1. modul, som er hos os 
sammenlagt 5 dage fordelt på 3 uger, samt 12. modul som er her 4 - 5 uger. 

Den studerende får tildelt en daglig vejleder på det respektive afsnit, som giver før 
under og efter vejledning. Den kliniske underviser står for kontakten til ergoterapeut 
skolen, planlægning af undervisning, evaluering og undervisning i den klinisk 
undervisning.

LÆRINGSUDBYTTER
De studerende skal i den kliniske undervisning have fokus på læringsudbytter 
indenfor følgende områder:
-  Sundhedsfaglig ekspert
-  Kommunikator
-  Den professionelle
-  Samarbejde 
-  Udvikler

INDIVIDUEL STUDIEPLAN
Der udarbejdes i samarbejde med den studerende og den kliniske underviser en 
individuel studieplan, der indeholder individuelle læringsmål, samt aftaler om 
undervisning, aflevering af opgaver og deltagelsespligt på i gennemsnit 30 timer 
ugentligt.

UNDERVISNING
Den studerende skal ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
i ergoterapi have undervisning svarende til 1 x ugentligt af 2 timer.

VEJLEDNING 
Den studerende har fælles vejledning 1 x ugentligt af 45 minutter, med deltages af 
begge studerende og klinisk underviser.

Den studerende har ugeevaluering med daglig vejleder samt klinisk underviser 1 x 



ugentligt af 45 minutter.

Link til bekendtgørelsen samt studieplan for klinisk undervisning: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121015

www.viauc.dk/ergoterapeut/Aarhus/Documents/Studieplaner%20klinisk
%20undervisning/Studieplan_for_klinisk_undervisning.pdf

  
  


