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Praktikstedsbeskrivelse Hylleholtcenteret 
 

Beskrivelse af praktiksted: 
Hylleholtcenteret er opført i 1997 og ligger i Faxe Ladeplads nær skov og strand. Hylleholtcenteret 

er et somatisk plejecenter med 34 lejligheder. Beboerne er ældre borgere, der har behov for hjælp 

til ADL på forskellige niveauer. Der er mange sygeplejefaglige udfordrende opgaver i hverdagen. 
 

Plejecenteret er i ét plan, og alle boliger indeholder stue/the-køkken, soveværelse, badeværelse 

og en lille terrasse. I den ene ende af udendørsarealerne på plejecenteret, er der i efteråret 2018, 

lavet en indhegnet ”mini-park” med pavillon, bænke, stier og sansegynge for alle 

beboere/pårørende som har lyst til lidt frisk luft.  

  

Personalesammensætning: 
Teamlederen har det overordnede ansvar for sygeplejen, ressourcefordeling, økonomi samt 

ledelsesansvaret for alt personale på Hylleholtcenteret.  

 

Centersygeplejerske har det daglige sygeplejefaglige ansvar samt det overordnede ansvar for 

dokumentationen på Hylleholtcenteret. 

 

På Hylleholtcenteret har vi sygehjælpere, hjemmehjælpere, social – og sundhedshjælpere og 

social – og sundhedsassistenter ansat til varetagelse af den daglige pleje og den medicinske 

behandling indenfor den enkeltes kompetence.  

Vi har også et godt samarbejde med plejecenterets tilknyttede centerlæge.  

 

Derudover har vi husassistenter, aktivitetsmedarbejdere, administrativ medarbejder, 

klippekortsansvarlig, musikpædagog og pedel ansat.  

 

Hylleholtcenteret har eget køkken som ligger i caféen hvor beboerne spiser. I køkkenet laver de 

alle dagens måltider, og derved kan beboerne både dufte og se med, når der kokkereres dagen 

igennem. Beboerne kan komme med ønsker til måltiderne, som vi så vidt som muligt prøver at 

efterkomme. 

 

Hylleholtcenteret er et uddannelsessted for social – og sundhedshjælpere og assistenter.  

Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne: 
Hylleholtcenterets personale arbejder ud fra Faxe Kommunes værdigrundlag ”Faxe i Fællesskab” - 

hvor dialog, anerkendelse, tillid, ansvar og helheden er nøglebegreber.   

 

Vores kerneopgave, i Center for sundhed og pleje, er at ”støtte borgeren i at mestre livet” – og det 

vil vi rigtig gerne leve op til. 

For at vi kan leve op til vores kerneopgave er det vigtigt at vi lærer den enkelte beboer at kende, 

så vores pleje og omsorg tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie. Vi arbejder målrettet med 

den rehabiliterende tilgang til beboerne. 

 

Da det er individuelt for menneske til menneske, hvad der skaber mening og værdi i livet, vil vores 

hjælp og støtte i hverdagen tage udgangspunkt i beboerens ønsker og behov.  

 

Vores tilgang til beboerne: 

Hylleholtcenteret er beboernes hjem, som vi som personale, arbejder i. Derfor er vores tilgang til 

beboerne også præget af at vi er på besøg hos beboerne, på deres præmisser og efter deres 

behov.  
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Vi som arbejder her, både fastansatte og dig som elev, skal give hver enkelt beboer tryghed, 

nærhed, anerkendelse, mulighed for egenomsorg efter individuelt ønske og behov samt 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 har stort fokus på den sidste fase i livet kommer for den enkelte beboer, og vægter utrolig højt at 

denne tid bliver værdig og fredfyldt, for både beboeren og denne pårørende. 

 

 

 

Læringsmiljø på stedet: 
Vi, på Hylleholtcenteret, har et stort fokus på vores arbejdsmiljø, vores kommunikation med 

hinanden og et ønske om at ”spille hinanden gode”. 

Alle på Hylleholtcenteret, inklusiv dig som elev, skal bidrage til at vi sammen løser vores 

kerneopgave og har et godt arbejdsfællesskab. 

 

Vi har et stort fokus på udvikling og nytænkning på arbejdspladsen, herunder vores arbejdsgange 

og alle nye idéer er guld værd. Som elev på Hylleholtcenteret ønsker vi at du benytter dine ”nye 

øjne” til at se på vores vaner og rytmer og meget gerne spørge ind og være nysgerrig på det du 

ser på Hylleholtcenteret, så vi løbende kan udvikle os. 

 

På Hylleholtcenteret ønsker vi høj faglighed og kompetenceudvikling og gør meget ud af at både 

personale og elever får sygeplejefaglig sparring, kompetenceafklaring og undervisning løbende.  

Vi har triageringstavle som vi benytter i form af ”tidlig opsporing” blandt beboerne. 

 

Din studietid, som elev, tages alvorligt på Hylleholtcenteret og bruges aktivt på centeret. Her kan 

du gå i dybden med udvalgte emner, som du aftaler med din praktikvejleder for gang til gang. 

Der afholdes ugentlige samtaler med din praktikvejleder. 

 

Vejledere på stedet (vejleders funktion): 
På Hylleholtcenteret har vi 3 praktikvejledere, som alle er uddannet social – og sundhedsassistenter. 

Du vil få tildelt én fast/primær praktikvejleder når du starter på Hylleholtcenteret, men alle 3 

vejledere ”klæder hinanden på” løbende, så de to andre vejledere, til hver en tid, ved fravær af 

din faste vejleder, kan ”overtage” primærvejlederfunktionen overfor dig.  

Teamleder på Hylleholtcenteret orienteres ligeledes løbende om din praktik, så hun bedre kan 

understøtte dig som elev men også agere som sparringspartner for praktikvejlederne. 

 

Det er din faste vejleder som afholder samtaler med dig samt aftaler med dig hvilke områder du 

skal fordybe dig i gennem logbog som vil fremme din videre læring fremadrettet. Derudover vil hun 

være dig behjælpelig med at få struktureret din praktik, således at du kan arbejde med – og nå 

dine praktikmål.  

 

Resten af personalegruppen vil dagligt kunne støtte, guide og hjælpe dig i dit arbejde og i dine 

refleksioner.  

 

Arbejdsplan tilrettelæggelse: 
Du vil, inden din praktikstart, modtage et velkomstbrev og vagtplan fra din praktikvejleder.  

Indenfor den første måned, vil du få en generel introduktion af teamleder på Hylleholtcenteret 

samt forventningsafstemme. Du vil blive bedt om at lave et lille skriv om dig selv til nyhedsbogen for 

personalegruppen.  
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Du vil, som udgangspunkt, komme til at arbejde i dagtiden, med mødetid kl. 07.00. Din 

praktikvejleder og dig, vil planlægge din vagtplan sammen efter opstart, så den tilgodeser både 

arbejdspladsens – og dine behov. 

 

Ligeledes er du med i planlægningen af dine vejledertimer, studietimer samt evalueringer, 

sammen med din vejleder. Vi arbejder med Faxe kommunes kompetencekort.  

Din vejleder vil spørge dig ind til hvilken måde du lærer bedst på samt planlægge din praktik ud fra 

tidligere erfaring/uddannelse og hvad du ellers har med i ”rygsækken”.  

 

Efter endt praktik på Hylleholtcenteret er målet at du kan koble teori med praksis, da vi løbende vil 

træne din evne til at reflektere over egen praksis. 

 


