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Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på

Plejecenteret Søndervang

Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Tlf. 5676 1600

Søndervang
Kom indenfor i et moderniseret plejecenter i grønne omgivelser, kun ti minutters gang fra centrum 
af Faxe by og 6 km til strand og skov.
Centret er åbent og indbydende, med plads til den enkelte og til fællesskab. De store lyse lejligheder 
har rummelige badeværelser og eget tekøkken.
På Søndervang arbejder vi ud fra værdier og kvalitetskrav i Faxe Kommune og værdier i Syvende 
Dags Adventistkirken. Søndervang er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Faxe 
Kommune.
Mange af beboerne er Syvende Dags Adventister. På centret tager vi hensyn til den enkelte beboers 
overbevisning. Søndervang lægger vægt på at være et venligt og fredfyldt sted for alle, der bor eller 
kommer her. Det er vigtigt for os at skabe tryghed og tillid for både beboere og personale. De 
seneste år er centret blevet renoveret ude og inde, og fremstår friskt, lyst og rummeligt.
Plejecentret omfatter 31 plejeboliger, fælles dagligstue, spisestue og terapi. Det er beboernes private 
hjem, hvor den enkelte selv vælger til og fra i de tilbud og aktiviteter, der er. For eksempel er der 
vegetarisk mad fra eget produktionskøkken, med mulighed for tilvalg af fisk og kød et par gange 
om ugen eller dagligt.
I umiddelbar forbindelse til plejecentret ligger Søndervangs 20 ældreboliger – selvstændige 
lejligheder tilpasset ældres behov. Her kan man f.eks. selv lave sin mad – eller spise i Søndervangs 
spisestue. Lejlighederne består af stue, soveværelse, køkken, bad og terrasse.
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Mål / idelogi for arbejdet med borgerne
At sikrer, den mangfoldighed, der er til stor gavn, når vi arbejder med omsorg. Vores holdning er, at 
beboerne skal være i centrum.
Vi lægger stor vægt på, sammen med de pårørende, at skabe et godt samarbejde til gavn for os alle; 
såvel beboere, som pårørende og personale.

 Dialog – Vi går i dialog og skaber resultater
 Tillid – Vi viser tillid og tager ansvar
 Helhed – Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje
 Anerkendelse – Vi støtter tilbagemeldinger på udfordrende opgaver
 Respekt – Vi respekterer hinandens indsats, tro og livsstil
 Livskvalitet – Vi udviser omsorg og hjælp til selvhjælp, mens vi værner om den enkeltes 

værdighed og selvrespekt.

Organisatoriske forhold på det kliniske uddannelsessted

På Søndervang har vi ansat 32 højt kvalificerede medarbejdere med forskellig baggrund og 
uddannelse. Der er sygeplejersker og andet sundhedspersonale, samt personale inden for køkken, 
rengøring, vedligehold og administration.
Sygeplejerskerne arbejder kun i dagvagt - mandag til fredag. Dagvagt starter kl. 7.
De studerende bliver tildelt en klinisk ansvarlig vejleder, men i det daglige har alt personalet i 
gruppen, også ansvar for de studerendes kliniske uddannelse. De kliniske vejledere fordeler de 
sygeplejestuderende.
Uddannelseskonsulenten og de kliniske vejledere er ansvarlige for, at den studerende får et godt og 
fagligt udviklende klinisk uddannelsesforløb. De kliniske vejledere er ansvarlige 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.

Sygeplejerskernes arbejdsmæssige rammer
Sygeplejerskerne yder sygepleje til borgerne på plejecenteret Søndervang, samt ældreboliger 
tilknyttet Søndervang. Sygeplejerskerne varetager sygeplejen, skaber vidensdeling, koordinering af 
opgaver, dialog og faglig udvikling. Vi arbejder ud fra kontaktperson princippet, men der kan opstå 
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, KOL, 
misbrugere, hjerte- og kredsløbsforstyrrelser, psykisk syge, palliation samt venøse og arterielle sår.
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Specialer på Søndervang

Almen medicin og medicinske specialer

 Akutte, kroniske og /eller komplekse medicinske problemstillinger
 Grundlæggende behov, der er truet pga. medicinske sygdomstilstande
 Komorbiditet, medicinsk behandling og evt. polyfarmaci
 Det sammenhængende patientforløb, herunder involvering af borger, patient- og/eller 

pårørende samt samarbejde på tværs af professioner og sektorer

Geriatrisk sygepleje, geriatri og hjemmepleje:

 Gerontologiske udfordringer, herunder fysiske og kognitive samt sociale og / eller psykiske 
aspekter knyttet til alderdom

 Geriatriske sygdomstilstande
 Komorbiditet, medicinsk behandling og evt. polyfarmaci
 Intervention og metoder, eks. tidlig opsporing af begyndende og / eller kritisk sygdom og 

herunder rettidig indsats
 Samfundets tilbud til ældre og borgere i det nære sundhedsvæsen
 Patienter og borgere med behov for palliation, terminal pleje m.v.
 Det sammenhængende patientforløb, herunder involvering af borger, patient- og/eller 

pårørende samt samarbejde på tværs af professioner og sektorer

Tværfaglige samarbejdspartnere
Sygeplejerskerne samarbejder med mange forskellige faggrupper. På Søndervang samarbejder vi 
tæt med træningsenheden – hjælpemiddel – visitationen – demenskoordinatorer i Faxe Kommune. 
Desuden samarbejder vi tæt med praktiserende læger, sygehuse og specialistsygeplejerskerne. 

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

oplevelser i praktikken
 Den studerende forventes at overholde de hygiejniske principper, som organisationen har 

vedtaget
 Den af organisationen skitserede uniformsetikette forventes overholdt
 Straffeattest (ikke mere end 3 måneder gammel) afleveres til lederen på Søndervang, ved 

start af den kliniske uddannelsesperiode
 Tavshedspligt underskrives inden den kliniske uddannelsesperiode begyndes
 Tavshedspligten skal overholdes
 Den studerende bekendtgøres med områdets værdigrundlag, og det forventes, at den 

studerende arbejder ud fra dette
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 De studerende forventes at skrive en evaluering af det kliniske uddannelsessted, som 
afleveres til den kliniske vejleder og sendes til uddannelseskonsulenten. 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
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Uddannelsesmiljø for sygeplejestuderende

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 forventes at være forberedt til vejledertimerne.

Der arbejdes med borgeren i centrum, og 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

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.

Den studerende vil ca. 3 uger før klinisk uddannelsesperiode modtage et velkomstbrev fra de 
kliniske vejledere.

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

Uniformsetikette

Plejepersonale og studerende skal bære den af Søndervang udleverede uniform. Medbring venligst 
navneskilt hvis du har et.

Sygeplejestuderende skal overholde kommunens vedtagne uniformsetikette og hygiejniske 
retningslinjer.

Der må ikke bæres fingerringe, neglelak, løsthængende halskæder, og langt hår skal være opsat.
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Kontakt numre

Uddannelses- og udviklingskonsulent:

Åse Birgitte Høybye 

Tlf.: 5155 1319

E-mail: aash@faxekommune.dk

Sygeplejefaglig leder

Lenette Mollerup

Tlf.: 5676 1611

E-mail: molle@faxekommune.dk

Center leder
Niclas Fuglø
Tlf.: 5676 1616
E-mail: nfugl@faxekommune.dk

Sygeplejerske

Lisette Pedersen

Tlf.: 5676 1600

E-mail: lped@faxekommune.dk
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