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Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for
Sygeplejestuderende på Lindevejscenteret

Præsentation af det kliniske uddannelsessted

Lindevejscenteret er et somatisk plejecenter, hvor der bor borgere som ikke længere kan bo i eget 
hjem, grundet psykiske – og/eller fysiske udfordringer. 
På Lindevejscenteret er der 41 permanente boliger og 2 aflastningspladser.
Før den enkelte borger kan flytte på plejecenter skal han/hun ansøge om plejebolig i 
kommunen/visitationen. Når ansøgningen er godkendt af kommunen kan ansøger få tilbudt en 
plejebolig på plejecenter.

De 2 aflastningspladser råder visitationen over, så de på den måde, kan visitere de borgere som har 
mest brug for et aflastningsophold. 
Årsagerne til at en borger har brug for et aflastningsophold kan bl.a. være:

 Borgere som er færdigbehandlet på sygehuset, men fortsat ikke kan klare sig i eget hjem 
med hjemmepleje. 

 Borgere som ikke er syge nok til indlæggelse, men er for syge/svage til at være i eget hjem.
 Borgere som skal funktionsvurderes inden de kommer hjem i egen bolig eller indstilles til 

plejehjemsplads.
 Borgere som er ved livets afslutning, som skal have palliativ sygepleje.

Borgerne som flytter ind har oftest mange forskellige kompleksiteter og mange har én eller flere 
kroniske sygdomme. Det kan bl.a. være diabetes, KOL, hjerte – og kredsløbsforstyrrelser, demens, 
psykisk syge, kræftsygdomme/palliativ forløb m.m.

Boligerne på Lindevejscenteret er fordelt på 4 etager med både 1- og 2 rums lejligheder. 
På Lindevejscenteret har vi eget produktionskøkken som laver mad til alle beboerne og vi har stor 
fokus på ernæring. 
Vi har eget team af aktivitetsmedarbejdere, der sammen med plejepersonalet, arbejder med at lave 
meningsfulde aktivitetstilbud til beboerne og medvirker til at skabe gode relationer og samvær 
mellem beboerne og skabe livskvalitet i hverdagen.

Organisatoriske forhold på det kliniske uddannelsessted

Lindevejscenteret
Lindevej 13B
4640 Faxe 
Tlf: 5620 4100 (hele døgnet)

På Lindevejscenteret er vi en faglig bred personalegruppe med forskellige kompetencer, fordelt på 3 
vagtlag.
Dagvagt møder kl. 7-15, aftenvagt møder kl. 15-23 og nattevagt møder kl. 23-07. 
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Vi har ikke overlap imellem vagtlagene med rapport-givning. I stedet læses der op fra det forgående 
døgn, i vores dokumentationssystem ”KMD - Care” og der triageres ved vagtens begyndelse. Der er 
således stor fokus på dokumentation.

Centerlederen på Lindevejscenteret hedder Anette Falk, og er leder for hele personalegruppen. 
På Lindevejscenteret er der ansat en Centersygeplejerske, som er på plejecenteret primært i dagvagt, 
på hverdage. 
Centersygeplejersken er din faglige vejleder i din praktik på Lindevejscenteret. Din kliniske 
vejleder er ansat i den udekørende hjemmesygeplejegruppe, og er derfor ikke fysisk med i din 
praktik på Lindevejscenteret. Der vil dog være tæt sparring imellem centersygeplejersken og din 
kliniske vejleder, løbende i din praktik på Lindevejscenteret.
Uddannelseskonsulent i Faxe Kommune, Åse Høybye, er med på sidelinjen igennem din praktik. 
Åse Høybye kan i visse tilfælde deltage i de faglige vejledningssamtaler, for at følge med i hvordan 
det går i praktikken. Åse Høybye kan altid kontaktes ved behov fra både den studerende og de 
kliniske – eller sygeplejefaglige vejledere. 

Sygeplejerskens arbejdsmæssige rammer

På alle 8 plejecentre i Faxe Kommune er der ansat én centersygeplejerske pr. center. Denne 
sygeplejerske varetager de sygeplejefaglige opgaver på plejecenteret på alle hverdage mellem kl. 7-
15. 
Ved behov for sygeplejerske i tidsrummet 15-07 samt hele døgnet i weekender og på helligdage, 
kontaktes udekørende hjemmesygeplejerskegruppe, som kommer til plejecenteret. 

Udover de sygeplejefaglige opgaver på Lindevejscenteret, har Centersygeplejersken også andre 
opgaver. Bl.a. at:
 

 Kompetenceudvikle både SSA og SSH.
 Undervise personalegruppen samt højne det faglige niveau.
 Skabe vidensdeling i personalegruppen.
 Daglig sparring med SSA/personalegruppen om diverse emner, beboere eller andet.
 Være tovholder for at Sundhedsstyrelsens krav om dokumentation overholdes i vores 

dokumentationssystem.
 Være tovholder i BPSD-projekt. (Demensprojekt fra Sundhedsstyrelsen som Faxe 

Kommune er pilotkommune på)
 Være tovholder for - samt undervise ved palliativ sygepleje.
 Have løbende sparring med Centerleder, så der hele tiden sikres, at der er rette kompetencer 

i personalegruppen til at varetage beboernes kompleksitet.
 

Hvad kan du lære på Lindevejscenteret
Den sygeplejestuderende vil løbende have faglig sparring med Centersygeplejersken i praktikken og 
vil få en god indsigt i de opgaver, man som centersygeplejerske skal kunne varetage. Derudover vil 
den studerende også blive grundigt introduceret til:

 Mødet med et andet menneske.



Center for pleje og sundhed

3

 Hvordan arbejder man i borgerens eget hjem?
 Borgere med sundhedsudfordringer, kroniske sygdomme, demens m.m.
 Hygiejniske principper, personlig pleje, sengebad og sengelejekomplikationer.
 Evt. kateterpleje, stomipleje, sondepleje, sårpleje m.m. 
 Socialpædagogiske tiltag/aktiviteter med borgerne på Lindevejscenteret.
 Mobilitet, immobilitet, forflytninger samt evt. komplikationer heraf.
 Kommunikation med ældre mennesker, både verbalt – og nonverbalt sprog.

De tværfaglige samarbejdspartnere til plejecenteret kan være praktiserende læge, udekørende 
sygeplejegruppe, INR-spl, fysioterapeut, ergoterapeut, visitator, sygehusafdeling, Palliativ enhed, 
gerontopsykiatri, demenskoordinator m.m.

Du vil også opleve, hvor vigtigt centersygeplejerskens rolle er i forhold til at koordinerer med de 
tværfaglige samarbejdspartnere, sikre udførelse af de sygeplejefaglige opgaver i hverdagen, sikre 
opfølgning og planlægning, så beboerens forløb bliver meningsfuldt og at sygeplejen foregår på et 
fagligt højt niveau.

Praktikstedets forventninger til den studerende  

 Vi forventer, at du tager ansvar for egen uddannelse og har oversigt over både skolens – og 
egne mål for praktikken. Det vil sige at det er dig som skal tage styring i hverdagen således 
at du når dine mål for praktikken.

 Vi forventer, at du tager ansvar for egen læring, men også at du er modtagelig for læring. Vi 
forventer, du undrer dig i din hverdag, er reflekterende, åben, stiller spørgsmål og giver 
konstruktive tilbagemeldinger på dine oplevelser i praktikken.

 Vi forventer, at du selv siger fra, hvis dine personlige og/eller faglige grænser bliver 
overskredet. Vi forventer, at du kan give og modtage konstruktiv kritik samt er lyttende og 
anerkendende i din tilgang - både til beboere og til personalegruppen. 

 Vi forventer, at du bidrager til et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor vi udviser gensidig respekt 
for hinanden og hinandens faglighed.

 Vi forventer, at du overholder de hygiejniske principper som organisationen har vedtaget.
 Vi forventer, at du overholder Faxe Kommunes instruks for uniformsetikette, instruks for 

privat mobiltelefon i arbejdstiden og instruks for håndhygiejne.
 Vi forventer, at du senest på din første dag på Lindevejscenteret, afleverer en ren 

straffeattest, som er max 3 måneder gammel.
 Vi forventer, at Tavshedspligterklæring underskrives og overholdes.
 Vi forventer at du skriver en evaluering af din praktik når du slutter og afleverer den til 

Centersygeplejerske og uddannelseskonsulent. 

Kontakt numre
Uddannelses – og udviklingskonsulent Åse Høybye, aash@faxekommune.dk 
Tlf: 5155 1319 er ansvarlig for de studerendes praktikforløb. 

mailto:aash@faxekommune.dk
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Centerleder på Lindevejscenteret Anette Falk, frand@faxekommune.dk
Tlf: 5620 4112

Centersygeplejerske på Lindevejscenteret Camilla Hedelain, hedel@faxekommune.dk
Tlf: 5620 4104

Sygeplejerske og klinisk vejleder Pernille Ruth Hovmand, hovma@faxekommune.dk
Tlf: 5620 3351 eller 51210924
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