Praktikstedsbeskrivelse
Dalby Ældrecenter
Sygeplejestuderende
Beskrivelse af praktiksted Dalby Ældrecenter
Dalby Ældrecenter ligger i Dalby, en lille landsby 9 km fra Haslev. Dalby har fælles
områdeledelse og samarbejder med Hylleholtcenteret, Lindevejscenteret og
Solhavecenteret.
Det er primært et somatisk center med plads til 24 beboere. Boligerne er fordelt på
3 gange, i hver sin farve, hver gang har 8 boliger. Der er to atriumgårde, hvor der
er anlagt hyggeområder for beboerne. Disse bliver brug meget om sommeren.
Dalby Ældrecenter har en smuk udsigt omkring sig. Nogle boliger har flot udsigt til
åbne marker. Der er grønne arealer anlagt rundt om Dalby Ældrecenter.
Vi har tilknyttet en støtteforening, som arrangerer mange aktiviteter i huset, dette
er dog grundet Covid 19 restriktioner, ikke aktivt på nuværende tidspunkt.
Der er et bruger – og pårørenderåd, som består af ledelsen, en repræsentant fra
personale gruppen, 2 beboere og 2 pårørende.
Vi arbejder som en helhed ud fra et fælles værdigrundlag og Faxe kommunes
kvalitetsstandard.
Personalesammensætning
Der er ansat 27 medarbejdere:
• 10 dagvagter (5 SSA, 4 SSH og en sygehjælper)
• 6 aftenvagter (3 SSA, 1 SHH og 2 sygehjælpere)
• 4 nattevagter (2 SSA og 2 SSH)
• 1 centersygeplejerske
• 3 ernæringsassistenter
• 2 aktivitets medarbejdere (28 timer og fleksjob på 6 timer)
• 1 musikterapeut, som er i huset en gang om ugen
• 1 altmulig mand og 1 rengøringsassistent
• En centerleder, som er dagligt til stede og tilgængelig.
Vi har 2 forflytningsvejleder, 1 høreomsorgskonsulent, 1 inkontinensvejleder og en
demensnøgleperson.
Vi har en AMR og en TR i huset.
Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne
Vi er at ambitiøst og kompetent center præget af stor erfaring og viden. Vi
prioriterer kompetenceudvikling af personale, blandt andet gennem faglig
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vejledning og sparring på ugentlige triage møder.
Vi har tilknyttet en plejehjemslæge, som udover at varetage
helbredsproblematikker hos beboerne, også giver løbende undervisning til
personale, elever og studerende.
Som dokumentationssystem arbejder vi med Fællessprog 3 og Cura, og den
daglige dokumentation sker på mobiler og tablets.
Centersygeplejerskens arbejdsmæssige rammer
På alle 8 plejecentre i Faxe kommune er der ansat én centersygeplejerske pr.
center.
Vi varetager alle de sygeplejefaglige opgaver på centeret på hverdage mellem
kl. 7-15 og dækker hinandens centre ved evt. fravær.
Udover de sygeplejefaglige opgaver, har centersygeplejersken ansvaret for
mange andre opgaver:
 Kompetenceudvikling af personalet
 Identificere uddannelsesbehovet hos personalet og tilbyde relevant
undervisning
 Medvirke til vidensdeling internt i huset og med eksterne
samarbejdspartnere.
 Spotte behovet for faglig udvikling hos personalet, så vi sikre at opgaverne
kan løses fagligt forsvarligt
 Faglig sparring med personalet om beboerne
 Deltage i og udvikle det tværfaglige samarbejde, fx med læger,
udekørende sygeplejersker, sygehuse, visitatorer med flere
 Tovholder for projekter, fx projekter for demente, projekter ang. ernæring,
implementering af nye dokumentationssystemer osv.
 Ansvarlig for oplæring i dokumentationssystemet

Mål/ideologi for arbejdet med beboerne.
Kerneopgaven er at ”støtte borgeren i at mestre livet”.
Vi har fokus på at beboerne er forskellige – de er enkelt personer med hver deres
livshistorie som danner et vigtigt grundlag i vores tilgang til den enkelte. Vi som
arbejder her, skal give hver enkelt beboer tryghed, respekt, mulighed for
egenomsorg og privatliv.
Alle mennesker har en iboende værdi i sig selv, og hver enkelt har ret til at
bestemme over sit eget liv.
Hver enkelt har krav på at blive behandlet med respekt – både i handling og i
tale.
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang og har f.eks. måltid og
bevægelse som indsatsområder. Vi har et træningslokale med træningsudstyr,
hvor der under normale forhold, er mulighed for tværfagligt samarbejde med
kommunens fysioterapeuter og ergoterapeuter.
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Læringsmiljø på stedet
Som studerende vil du møde et meget aktivt læringsmiljø, hvor hele
personalegruppen vil være deltagende og dele ud af deres viden.
Du skal have fokus på den somatisk syge patient/borger i stabile og komplekse
pleje- og behandlingsforløb. Her vil der også være fokus på sundhedsfremmende
og forebyggende sygeplejeinterventioner. Du vil skulle arbejde med klinisk
beslutningstagen, hvor beslutningsprocesserne foregår i samarbejde med
beboeren og centersygeplejersen. Disse beslutningsprocesser foretages med
udgangspunkt i evidensbaseret sygepleje. Desuden skal du kunne gøre dig
observationer, som skal kobles sammen med relevante sygeplejefaglige
handlinger.
Du skal arbejde med følgende:
• Mødet med det andet menneske
• Beboere med sundhedsudfordringer, kroniske sygdomme, demens mm
• Hygiejniske principper, særligt håndhygiejne samt afbrydelse af smitteveje
• Socialpædagogiske tiltag og aktiviteter med beboerne
• Gængse udfordringer med ældre mennesker, fx sengeleje og
komplikationer deraf, forflytninger, ernæring mm
• Medicinhåndtering
• Kateterpleje, stomipleje, sondepleje, sårpleje mm (når der er mulighed for
det)
Vejledere på stedet
Centersygeplejersken er din kliniske vejleder i din praktik.
Uddannelseskonsulenten er med på sidelinjen igennem din praktik. Hun kan i visse
tilfælde deltage i de faglige vejledningssamtaler. Hun kan altid kontaktes ved
behov; både fra den studerende, samt de kliniske eller sygeplejefaglige vejledere.
Der er 2 ansvarlige vejledere og 2 daglige vejledere, som varetager SSA og SSH
elevernes uddannelse på stedet.
Vores forventninger til dig som studerende
Inden du møder på centeret skal du have uploadede din straffeattest på
praktikportalen. Attesten må max. være 3 måneder gammel.
På den første mødedag i centeret, skal du endvidere underskrive en
tavshedserklæring. Denne vil ligeledes blive uploadede på praktikportalen.
Vi forventer, at du tager ansvar for egen uddannelse og har oversigt over målene
for din praktik. Det vil sige, at det er dig, der skal tage styringen i hverdagen, så du
i samarbejde med din vejleder når dine mål for praktikken. Vi forventer, du tager
ansvar for egen læring, men også at du er modtagelig for ny læring. Du skal være
undrende i din hverdag, være reflekterende, åben og nysgerrig. Det er vigtigt, du
selv siger fra, hvis dine personlige eller faglige grænser bliver overskredet.
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Vi forventer, at du bidrager til et trygt og godt arbejdsmiljø og er anerkendende i
din tilgang til både beboere og personalet.
Når din praktik er slut, vil vi meget gerne have en evaluering af din praktik hos os.
Vi går meget op i vores læringsmiljø og vil gerne optimere det, så vores elever og
studerende kan få en god praktik hos os. Det vil derfor være en stor hjælp for os,
at høre om dine oplevelser på Dalby Ældrecenter.
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