
Praktikstedsbeskrivelse, 

Syrenparken, en del af socialcenter Lillebælt. 

Syrenvej 18, 7080 Børkop. 

 

Kontaktoplysninger: 

Adresse: Syrenparken, Syrenvej 18 7080 Børkop 

Centerleder: Susanne Peyk 

Leder for kvalitet og udvikling, Socialcenter Lillebælt, Centeradministration, Helle Friedrichsen, 

E-mail: Helle.Friedrichsen@rsyd.dk  

Direkte: 99442202 

Mobil: 29175638 

Klinisk vejleder: Ulla Haaning 

E-mail : Ulla.Haaning@rsyd.dk 

Tlf. 99442590 (team 2). 

 

Antal praktikpladser: 

1 studerende pr. semester 

Den studerende vil blive tilknyttet team 2. 

Om Syrenparken: 

Syrenparken er et socialpsykiatrisk bosted, jf. § 85, 107 og 108 som hører under Region 

Syddanmark. 

Syrenparkens målgruppe er personer med en psykisk lidelse, der har så stor indgriben på 

personens hverdag, at denne har tabt eller aldrig formået at tilegne sig de sociale kompetencer, 

som gør det muligt at opretholde en hverdag der er ønskværdigt. Borgernes alder er fra 18 – 65 år. 
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Borgerne er tilknyttet i 5 teams. 

Team 1 er borgere med svære følelsesmæssige forstyrrelser, der kommer til udtryk ved: 

 Usikker selvopfattelse 

 Oplevelse af indre tomhed 

 Kaotiske forhold til omgivelserne 

 Impulsivitet og voldsomt svingende følelser 

 Besvær med at fastholde længerevarende følsesmæssige kontakter 

 Vredesudbrud med baggrund i oplevelser af svigt 

 Stort behov for kontakt 

 Selvdestruktion i form af f.eks. cutting, misbrug 

 

Team 2: er borgere med skizofreni og svær udad reagerende adfærd. 

Borgerne i dette team kan være præget af op til flere skizofrene symptomer, såsom: 

 Hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og ophidselse 

 Depression, angst, ensomhed og selvmordstanker 

 Hukommelsesbesvær, manglende opmærksomhed, langsom tankevirksomhed og 

manglende indsigt i sygdom 

 Manglende drive og initiativ, emotionel reaktion og entusiasme 

Derud over er borgernes sociale interaktion i særlig grad præget af: 

 Nedsat eller manglende kontrol og affektregulering 

 Nedsat eller manglende evne til konsekvensberegning – fra impuls til handling 

 Nedsat eller manglende indsigt i egen adfærd 

 Nedsat evne til empati 

 

Team 3: er borgere med skizofreni og paranoide psykoser, midlertidig ophold (§107 + § 85) 

Borger i dette team kan være præget af op til flere skizofrenisymptomer såsom: 

 Depression, angst, ensomhed og selvmordstanker 

 Hukommelses besvær, manglende opmærksomhed, lang tankevirksomhed, manglende 

indsigt i sygdom 

 Mangel på drive eller initiativ, emotionel reaktion, entusiasme, social interaktion 



 Hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og ophidselse 

Derudover er gruppen i særlig grad præget af: 

 Episodiske anfald med forværring af paranoide tanker og deraf afledte handlinger 

 Frygt og angst, der hænger sammen med borgers livshistorie og erfaring 

 Tilbagetrækning fra omgivelser 

 Håbløshed 

 Oplevelse af ophøjethed og almagt 

 Stemmehøring 

 Misbrug 

Team 4: er borgere med Skizofreni og dependente, evasive følelsesmæssige forstyrrelser, 

længerevarende ophold ( § 108). 

Borgerne i denne målgruppe kan være præget af op til flere skizofrenisymptomer: 

 Depression, angst, ensomhed og selvmordstanker 

 Hukommelsesbesvær, manglende opmærksomhed, lang tankevirksomhed og manglende 

indsigt i egen sygdom. 

 Hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og ophidselse. 

 Mangel på drive eller initiativ, emotionel reaktioner i form af ængstelse, entusiasme og 

social interaktion. 

Derudover er denne målgruppe i særdeleshed præget af: 

 Tillært afhængighed af professionel hjælp 

 Aflærte eller manglende færdigheder i forhold til at tage vare på sig selv 

 Aflærte eller manglende færdigheder i forhold til at tage styrring i eget liv 

Pomonahuset: er borgere med svære spiseforstyrrelser. 

Huset er nybygget og ligger i haven, adskilt fra resten af Syrenparken. Der er plads til 4 borgere.  

Som ergoterapeut ansat i Syrenparken arbejder vi især med: 

 Analyse af ADL færdigheder 

 ADL taxonomi 

 Aktivitetsanalyse 

 COPM 

 CPPF 

 CMCE 

 NUZO 



 Gradueringer 

 Døgnrytme skema 

 Interesse tjekliste 

 Rolle tjekliste 

Der er på Syrenparken ansat: 

 Ergoterapeuter 

 Pædagoger 

 sygeplejersker 

 Social og sundheds assistenter 

 Socialrådgivere 

 Service assistenter 

 Pedeller 

 Afdelingsledere 

Fælles arbejdsmetoder for ansatte i Syrenparken er: 

 Kognitiv terapi 

 Nada 

 Save Word. 

Internt samarbejdes der med de øvrige teams på Syrenparken samt med eksterne 

samarbejdspartnere: 

 Praktiserende læger 

 Psykiatriske afdelinger 

 Retspsykiatriske afdelinger 

 Kriminalforsorgen 

 Kommunale sagsbehandlere 

 Politi 

 Misbrugscenter 

 IFS (idræt for psykiske sårbare) 

 CSV 

 

 

 

 

 



Arbejdsmetoder: 

 

Det daglige arbejde i Syrenparken tager udgangspunkt i den kommunale § 141 i serviceloven. Den 

udfærdiges i samarbejde med borger, sagsbehandler og samarbejdspartner i Syrenparken. 

§ 141 er det overordnede mål, som kommunerne bestiller hos Syrenparken for deres borgere. 

Planen sikrer den rigtige indsats, udvikling og aftaler. I hverdagen finder borger og 

samarbejdspartner derefter ud af hvordan der skal arbejdes for at nå borgerens ønsker og 

drømme. 

Som ergoterapeut arbejder vi klientcentreret med fokus på Recovery og Rehabilitering, hvor vi 

støtter den enkelte borger mod et højere selvstændigheds niveau. Vi har fokus på roller, 

aktivitetsmønstre/historier og deres ADL mestrings evne. I det daglige arbejde, tænker vi 

aktiviteter, både som middel og mål der hele tilpasses den nuværende situation. 

Sammen med borgeren undersøger og analysere ergoterapeuter borgernes psykiske, fysiske og 

psykosociale funktioner. Vi støtter og træner borgerne i at udnytte egne ressourcer aktivt og løse 

de udfordringer borgerne møder i de daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i 

fritiden. 

Hver borger tildeles 2-3 samarbejdspartnere, på den måde sikrer vi at der ofte er personaler på 

arbejde der har speciel tilknytning/relation til den enkelte borger. Relationen mellem borger og 

personale vanskeliggøres af at borgerne ofte bevidst eller ubevidst har trukket sig tilbage fra 

omverden. Derfor er det vigtigt at vi som samarbejdspartnere har en god kontakt og relation med 

borgeren hvor der er fokus på de små succeser (smarte delmål) frem for, for store mål der er dømt 

til nederlag. Som samarbejdspartner skal man kunne skabe overblik og formidle muligheder, 

således borgerne selv bliver i stand til at træffe valg for deres fremtid.  

 

Specielle tilbud til de studerende: 

De studerende har, udover egne refleksionsskema også mulighed for at deltage i 4 ugentlige fælles 

refleksioner af 30 minutters varighed. Det forgår mandag – onsdag – torsdag og fredag fra 14.30 til 

15. Tidspunktet er valgt ud fra at aftenvagterne kan møde ind og deltage. Målet med fælles 

refleksion er, at vi som fagpersoner bliver klogere på opgaven og tværfagligheden sættes i spil 

 

 

 



Transportmuligheder: 

Syrenparken ligger mellem Vejle og Fredericia, forholdsvis tæt på motorvej E45. Vi har stor gratis 

parkering på Syrenparken. Der er time tog forbindelser fra hhv. Vejle og Kolding. Banegården 

ligger ca. 1 km. Fra Syrenparken. Busforbindelse (rute 204) fra hhv. Vejle og Fredericia. 

 

Krav til de studerende: 

 Ren straffeattest. 

 Man bruger sit eget tøj i praktikken og det skal selvfølgelig være etisk forsvarligt men man 

må gerne via sit tøj udtrykke ”hvem man er”. 

 

Forventninger til de studerende: 

Det forventes, at den studerende forsøger at integrere sig på arbejdspladsen, således at man lærer 

det faglige og sociale miljø at kende. Det er vigtigt, at den studerende tager ansvar for sin egen 

læring både på det personlige og faglige plan. Den studerende vil i løbet af sin praktik få mulighed 

for at arbejde selvstændigt. Derfor er det vigtigt at studerende er bevidst om sit ansvar over for 

borgerne. 

 

Arbejdstider: 

Arbejdet vil være i henholdsvis dag – aften og enkelte weekendvagter. Den studerende har 

sammen med vejleder ansvar for udarbejdelse af arbejdstider således der i videst mulige omfang 

tages hensyn til privatlivet. De første 14 dage vil den studerende fortrinsvis følges med sin kliniske 

vejleder, derefter er det individuelt hvornår man i praktik perioden påbegynder sin selvstændige 

periode med mulighed for løbende vejledning. 

Det forventes, at studerende tager kontakt til praktikstedet/kliniske vejleder inden opstart i 

praktik perioden hvor vi aftaler de første 14 dages arbejdstider og afklarer andre spørgsmål. 

  

 

 

 


