Læser du ergoterapi, og skal du i klinisk undervisning i vores afdeling?
Vores mission er at tilbyde så lærerige forløb som muligt. Her kan du læse mere om, hvilket
udbytte tidligere ergoterapeutstuderende har haft af deres forløb i vores afdeling
Udvikling gør os bedre – men hvad mener vores studerende?
Vi arbejder hver eneste dag for at udvikle vores kliniske undervisning, så vi kan tilbyde så lærerige forløb
som overhovedet muligt. Når du som studerende er i klinisk undervisning i afdelingen, beder vi dig derfor
udfylde et kort spørgeskema omkring dine forventninger og selvvurderede faglige kompetencer før du
starter, og igen når du afslutter dit forløb. Det hjælper os til at få indblik i vores studerendes tanker om at
være i forløb hos os og ikke mindst udbyttet af den undervisning, vi tilbyder.
Nedenfor kan du se et udsnit af de svar, tidligere studerende har givet. Vi ser bl.a. tendenser til, at vores
studerendes faglighed bliver styrket gennem deres forløb, og at de desuden i højere grad kan se sig selv i et
fremtidigt arbejde på eksempelvis Hvidovre Hospital, når de først har prøvet at være her i praktik.
Alle besvarelserne er naturligvis subjektive og vil ikke nødvendigvis være den oplevelse, du vil have af et
forløb hos os. Dog vil vi garantere, at vi altid gør vores bedste for, at det bliver så udbytterigt som muligt.
Vi glæder os meget til at tage imod dig!

Både du og dine spørgsmål er velkomne hos os
I Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling går vi meget op i, at alle vores kolleger er åbne og ligesom vores
undervisere, er klar til at dele ud af deres store faglighed og besvare dine spørgsmål.
Det afspejler sig heldigvis i tidligere studerendes besvarelser. Vi ser nemlig tendenser til, at de i høj grad har
følt sig velkomne og ventet både i starten og ved afslutningen af deres forløb, og generelt har oplevet en
kultur med muligheder for netop faglig sparring med andre.

Vores studerende bliver fagligt dygtigere
Dit faglige udbytte er naturligvis i højsædet, når din kliniske undervisning foregår hos os. Vores underviser
gør sit ypperste for at give dig som studerende så gode forudsætninger for at lære som muligt, og heldigvis
kan vi se, at tidligere studerende rykker sig fagligt.

Vores studerende vurderer nemlig, at deres kompetencer bliver bedre både i forhold til at varetage det
indledende interview med patienterne og udføre ADL-vurderinger, og begge dele er nogle af de helt
centrale opgaver i arbejdet som ergoterapeut hos os.

Hospitalet som din fremtidige arbejdsplads?
Hvidovre Hospital som arbejdsplads er efter vores mening fantastisk. Vi er klar over, at et af Danmarks
største akuthospitaler ikke er for alle, men vi kan se en tendens til, at flere af vores studerende i nogen eller
høj grad kan se sig selv arbejde som ergoterapeuter på hospitalet, når de først har været i forløb hos os.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen eller vores kliniske underviser. Du kan
finde kontaktoplysningerne her.

