Praktikstedsbeskrivelse Faxe Øst
Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Beskrivelse af Praktiksted:
Faxe Øst hjemmepleje og hjemmesygepleje er beliggende i bygning 2 på Faxe
Sundhedscenter, Præstøvej 78 4640 Faxe.
Geografisk dækker vi Rønnede, Kongsted, Dalby, Karise, Faxe og Faxe Ladeplads
og deres opland. Vi er opdelt i 2 teams med hvert sit grupperum.
Vi er i alt 150 medarbejdere der dagligt bemander:
Dagvagt:
- 43 SSH ruter (både bil og cykelruter).
9 SSA ruter
6 sygeplejeruter
1 Sygeplejeklinik
1 Kontinensklinik
1 Akutsygeplejerske
Aftenvagt:
- 14 SSH ruter
2 SSA ruter
1 Sygeplejerskerute
1 Akutsygeplejerske der dækker hele kommunen.
Til at koordinere og planlægge dette, er der ansat planlæggere for både
hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
Vi uddanner SSH-, SSA-elever samt sygeplejestuderende i Faxe Øst.
Vi afholder teammøde 1 x ugentligt samt triagerings møder 2 x ugentligt.
Vi har stort fokus på vores arbejdsmiljø. Vi støtter og hjælper hinanden og løfter i
flok. Vi passer på os selv og hinanden, og alle tager et medansvar for
arbejdsmiljøet, da vi mener ingen kan sikre arbejdsmiljøet alene.
Arbejdsmiljøet er desuden på dagsordnen på både LMU samt trio møder.

Personalesammensætning :
Sundhedsfagligt personale: Ufagl. Medarb., Hj.Hj, SSH, SHJ, SSA, SPL.
Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne :
Faxe Øst arbejder med en rehabiliterende tilgang til Faxe Kommunes borgere der
er visiteret til service- og sundhedslovsydelser.

Mål/idelogi for arbejdet med borgerne :
Ud fra den rehabiliterende tankegang hvor borgeren er i centrum, støttes
borgerne i, at mestre eget liv, samt udvikle, genvinde eller bibeholde
funktionsniveauet så livskvaliteten for den enkelte bevares. Vi har fokus på det
sammenhængende borgerforløb og tidlig opsporing.

Læringsmiljø på stedet :
Der forefindes studierum med den nyeste SOSU litteratur, alle elevers studietimer er
planlagt samtidig, så der er mulighed for sparring med andre elever på tværs af
faggrupper. Der planlægges individuelle vejledningstimer hver uge hvor vejleder
tager udgangspunkt i den enkelte elev. Der er mulighed for case baseret
undervisning hvor eleverne sammen udvælger fokusområder og fremlægger for
hinanden og vejledere. Mulighed for deltagelse i den undervisning der bliver
udbudt i Faxe Øst løbende.

Vejledere på stedet (vejleders funktion) :






1 Ansvarlig vejleder for SOSU
5 SSA vejledere
3 SSH vejledere
1 Ansvarlig vejleder for sygepleje studerende
1 Daglig vejleder for sygepleje studerende.

Alle vejledere har gennemgået den grundlæggende vejleder uddannelse og er
forpligtet til, at holde sig opdateret på ny viden.
Vejleders funktion er, at møde eleven der hvor eleven er rent fagligt, og individuelt
forløb planlægges, der støttes op om arbejdet med læringsmålene.

Arbejdsplan tilrettelæggelse (har eleverne vagter på stedet?) :
Der sendes vagtrul ud min. 4 uger før praktik start, weekendvagt/helligdage
planlægges i henhold til overenskomsten for SOSU elever.

Elever gennemgår intro program for Faxe Øst, varighed ca. 2-3 dage, herefter min.
5 dages intro til de tildelte borgere.

Forventninger til eleverne :
Elever og studerende anses som et stort aktiv for vores udvikling, da elever og
studerende dels er opdateret på den nyeste litteratur, samt inspireret fra andre
arbejdspladser via deres praktikker, nye ideer og tiltag er velkomne og er med til,
at udvikle vores arbejdsplads.
Vi forventer, at eleven/studerende bliver en integreret del af Faxe Øst og tager
ansvar for egen læring og uddannelse.

Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene? :
Faxe kommune har udviklet kompetencekort til både SSH og SSA uddannelsen,
disse arbejdes der med under hele praktikken, kompetencekortene tager
udgangspunkt i de overordnet mål for uddannelsen samt taxonomien.

Beskrivelse af planlægning af vejledertimer (1 - 1 ½ time om ugen) :
Elever tilbydes ugentlig vejledning med tildelt daglig vejleder, dette planlægges i
samråd med elev/vejleder og planlæggere på stedet. Ansvarlig vejleder deltager
desuden i forventnings samtale, midtvejs samt slutevaluering, deltagelse kan
forekomme løbende under praktikken.

Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet :
Vi søger, at finde opgaver der understøtter praktikmålene så teorien kan kobles på
de praktiske og sygeplejefaglige opgaver der tilbydes efter Faxe kommunens
kvalitetsstandarder: http://www.faxekommune.dk/kvalitetsstandarderplejeomraadet-0
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