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Beskrivelse af klinisk uddannelsessted: 

Sygeplejestuderende - Rehabiliteringscenter Grøndal 
 

 

Præsentation af det kliniske uddannelsessted 
 

Rehabiliteringscenter Grøndal modtager borgere fra hjem og sygehus. Der er plads til 17 

borgere, som visiteres til et midlertidigt ophold af visitator. Centeret åbnede januar 2016. 

Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere. 

 

Særligt for Rehabiliteringscenter Grøndal er, at der er tale om midlertidige pladser, hvilket 

stiller krav om et hurtigt overblik, beskrivelse af handlingsplan og effektive indsatsområder. 

Desuden er det vigtigt med den gode relation til borgeren og tætte samarbejdsrelationer 

med både de pårørende, sygehus, visitationen, træningsafdelingen og hjemmeplejen og 

egen læge. 

Der er fokus på den rehabiliterende tilgang i tæt samarbejde med borgeren.  

 

Formålet med ophold på Rehabiliteringscenter Grøndal er at kunne forebygge indlæggelser 

og hurtig kunne hjemtage borgere fra sygehus. Derfor vil du kunne opleve en stor 

kompleksitet i borgerforløbene. 

 

 

Organisatoriske forhold på det kliniske uddannelsessted 
 

Rehabiliteringscenter Grøndal 

Grøndalsvej 8 

4690 Haslev 

 

Der er fast gruppe af medarbejdere, bestående af sygeplejersker, SSA, SSH og ufaglærte. 

Aften og nat dækkes af udekørende sygeplejersker fra sygeplejeenheden. 

Rehabiliteringscenter Grøndal har en klinisk vejleder for sygeplejestuderende, som har 1/6 

diplomuddannelse. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende er uddannelseskonsulent 

Åse Birgitte Høybye. 

 

Uddannelseskonsulenten og den kliniske vejleder er ansvarlige for, at den studerende får et 

godt og fagligt udviklende klinisk uddannelsesforløb. 

Den kliniske vejleder er ansvarlig for den daglige vejledning på det kliniske uddannelsessted. 

 

Uddannelseskonsulenten er overordnet ansvarlig for det kliniske uddannelsessted og 

læringsmiljø. Uddannelseskonsulenten er i kontakt med de kliniske vejledere under den kliniske 

uddannelse og kan i visse tilfælde være med til de faglige vejledningssamtaler. 

Uddannelseskonsulenten kan altid kontaktes ved behov både fra den studerende og de 

kliniske vejledere.  

 

 

 

 

Center for Sundhed & Pleje 
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Sygeplejerskernes arbejdsmæssige rammer 
 

Sygeplejerskerne yder sygepleje til borgerne på rehabiliteringscenteret. Sygeplejerskerne 

varetager sygeplejen i tæt samarbejde med personalegruppen, skaber vidensdeling, 

koordinering af opgaver, dialog og faglig udvikling. 

Grøndalscenteret arbejder ud fra kontaktperson princippet (forløbsansvarlige), men vi 

hjælper alle hinanden med løsning af uforudsete og akutte opgaver i løbet af dagen. 

Mange af borgerne har ofte en blanding af flere kroniske lidelser og sygeplejen er 

kendetegnet ved en kompleksitet af fysiske, psykiske og sociale opgaver. Dette gør, at 

sygeplejeopgaverne er meget varierede, komplekse og interagerende. Eksempler på 

kroniske sygdomme, diabetes, apoplexi, KOL, hjerte- og kredsløbsforstyrrelser, misbrugere, 

psykisk syge, palliation samt komplekse sårbehandlinger. 

 

 

Tværfaglige samarbejdspartnere 

 

Sygeplejerskerne og den øvrige personalegruppe samarbejder med mange forskellige 

faggrupper. På rehabiliteringscenteret samarbejder vi tæt med træningsenheden, som bor i 

huset. Der er ugentlige møder med fys- og ergoterapeuter. Desuden samarbejder vi tæt med 

praktiserende læger, sygehuse og specialistsygeplejerskerne, som hører under 

sygeplejeenheden. 

 

Praktikpladsens forventning til den studerende 

 
 Den studerende forventes at være kendt med skolens og egne mål for praktikken. 

 Den studerende forventes at tage ansvar for egen læring, udvise engagement og 

vilje og evne til læring. 

 Den studerende forventes at være åben, stille spørgsmål og give tilbagemeldinger på 

oplevelser i praktikken. 

 Den studerende forventes at overholde organisationens instrukser. 

 Den af organisationen skitserede uniformsetikette forventes overholdt. 

 Tavshedspligten skal overholdes og der underskrives en tavshedserklæring på 

praktikstedet. 

 Det forventes, at den studerende har overvejelser om etik og moral i forhold til 

arbejdet hos borgerne og overholder stedets retningslinjer. 

 Den studerende bekendtgøres med områdets værdigrundlag, og det forventes, at 

den studerende arbejder ud fra dette. 

 Den studerende forventes at skrive en evaluering af det kliniske uddannelsessted, som 

afleveres til den kliniske vejleder og sendes til uddannelseskonsulenten senest den 

sidste dag i praktikken. 

 Der forventes et stabilt fremmøde i forhold til at kunne nå målene for den kliniske 

uddannelse. 

 Der forventes, at den studerende er forberedt til vejledermøderne. 

 Der forventes, at den studerende arbejder med det fra Absalon obligatoriske 

læringsredskab port folie. 

 

 

Uniformsetikette 
 

Sygeplejestuderende skal overholde alle kommunens vedtagne retningslinjer herunder 

uniformsetikette, hygiejniske retningslinjer, brug af mobiltelefon og rygepolitikken. 

Du skal under din klinik anvende udleveret uniform. 
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Værdigrundlag og målsætning For Faxe kommune 
 

Faxe Kommunes ledere og medarbejdere arbejder ud fra tre anerkendende værdisæt: 

 

Vi går i dialog og skaber resultater 

Vi går i dialog for at skabe de bedst kvalificerede resultater. Samtidig opnår vi engagement 

til opgaveløsningen og ejerskab til resultatet. 

 

Vi viser tillid og tager ansvar 

Vi viser tillid, og lever op til den tillid andre viser os ved at tage ansvar. Samtidig er vi klar over, 

at selvom der uddelegeres, ligger det endelige ansvar altid hos ledelsen. 

 

Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje 

Vi har helheden i fokus, eksternt i forhold til den enkelte borger såvel som internt i forhold til 

organisationen. Samtidig anerkender vi, at kerneopgaverne er grundstenene i det 

kommunale arbejde. 
 

 

Mål for sygeplejen 

 
Sammen med borgeren iværksætte tiltag for at kunne forebygge sygdom og fremme 

sundhed for her igennem at kunne yde en optimal sygepleje og behandling, som 

understøtter borgerens ønsker og behov. 

Der lægges vægt på, at sygeplejerskerne tænker i helheder og samskabelse – både i forhold 

til borgeren som i forhold til opgave løsning. 

 

 

Faglig udvikling og aktivitet 
 

Rehabiliteringscenteret Grøndal i Faxe Kommune er i konstant udvikling. 

 

Vi har fokus på: 

 Rehabilitering 

 Triagering af borgere 

 Tidlig opsporing 

 Ernæring 

 UTH og patientsikkerhed 

 Medicinhåndtering 

 Kompetenceudvikling 

 Borgerinddragelse 

 Gode borgerforløb 

 

 

Uddannelsesmiljø for sygeplejestuderende 
 

I Faxe Kommune prioriterer vi, at vi har uddannede kliniske vejledere. 

Der samarbejdes i Faxe Kommune med sundhedsplejen om tilrettelæggelses af den kliniske 

uddannelsesperiode i sundhedsplejen. 

 

Tidsmæssige ressourcer til vejledningen 

Der afsættes minimum 1 time pr. uge til planlagt refleksion med den studerende, og der vil 

altid være mulighed for refleksion efter behov. Der aftales fra gang til gang, hvilke 

fokuspunkter der er for næste vejledningstime. Den studerende forventet at være forberedt til 

vejledertimerne. 
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Læringsmiljø 

De konkrete situationer er udgangspunkt for den studerendes læring, og den studerende får 

mulighed for under vejledning at udføre praksis på egen hånd. Der er god mulighed for at 

koble teori til praksis under supervision fra den kliniske vejleder. Den studerende kan drøfte 

sine sygeplejefaglige overvejelser og begrundelser og blive støttet i udvikling af egen praksis. 

Sammen med vejlederen planlægger den studerende den kliniske undervisning, som udvikler 

den studerendes handlekompetencer og faglighed med udgangspunkt i målene for 

praktikken. 

 

Der arbejdes ud fra refleksion og problembaseret læring. 

Der arbejdes ud fra forskellige læringsstile. 

Der arbejdes med før, under og efter refleksion (feed up, feed back, feed forward). 

 

Undervisningen er dialogbaseret, og det forventes, at den studerende deltager aktivt i 

undervisningen og bidrager med relevante spørgsmål og refleksioner. Den studerende 

opfordres til at planlægge en eller flere undervisningsseancer for egen faggruppe eller 

anden tværfaglig gruppe. 

 

Du vil i dit praktikforløb skulle følge din kliniske vejleder i 1 weekend og i de sene 

eftermiddagstimer for at få kendskab til forskellige vagtlag og få en fornemmelse af, hvordan 

borgerne og opgaverne kan ændre sig i løbet af et døgn. Der er også mulighed for at 

komme med i aften- og nattevagt, hvis dette ønskes. 

 

Den studerende skal ved praktikafslutning afleverer evalueringsskema for at sikre 

kvalitetsudvikling på uddannelsesstedet. Denne afleveres senest den sidste dag på 

praktikstedet til den kliniske vejleder. 

 

Den studerende vil ca. 4 uger før klinisk uddannelsesperiode modtage et velkomstbrev fra de 

kliniske vejledere. 

 

 

 

 

 

Du er velkommen til at kontakte: 

 

Uddannelses- og udviklings konsulent: Åse Birgitte Høybye  

Mail: aash@faxekommune.dk Tlf : 51551319 
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