Praktikstedsbeskrivelse
Beskrivelse af Praktiksted:
Kongsted Ældrecenter (K.Æ.) ligger i naturskønne omgivelser, ca. ½ km uden for
Kongsted By. Der er udsigt til marker fra alle beboerstuerne, så årstidens skiften
kan følges på nærmeste hold.
Kongsted Ældrecenter er et plejecenter for borgere, der har en psykiatrisk
grundsygdom eller en psykiatrisk overbygning samtidig med forekomsten af
somatiske lidelser. Dette inkluderer også borgere med svær demens.
Kongsted Ældrecenter har plads til 19 beboere.
Der er 15 faste pladser og 4 aflastningspladser for demente borgere.
Pladserne er fordelt på 3 små enheder. Hver afdeling har eget køkken og fælles
spise og opholdsstue.

Personalesammensætning:
Det komplekse plejebehov varetages af sundhedsfaglige personaler: Uddannet
sygeplejerske, SSA og SSH.
Der er ansat en aktivitetsmedarbejder, som tilrette lægger aktiviteter ud fra den
enkeltes beboers behov.
Der er ansat køkkenpersonale, som tilbereder maden til de 3 Afdelinger. Der
serveres varm mad til aften. Køkkenpersonalet er åbne for ønsker fra beboerne til
menuplanen.
Der er ansat rengøringspersonale til at varetage rengøringen af fællesarealer.

Beskrivelse af personalets opgaver :
Beboernes ressourcer og behov er udgangspunktet for den måde, som personalet
målretter plejen/omsorgen og den pædagogiske indsats på.
Mål/idelogi for arbejdet med beboerne:
På K.Æ. arbejdes der ud fra flere principper:

Der arbejdes Rehabiliterende, det vil sige at personalet har stor fokus på
vigtigheden i at opretholde og vedligeholde almindelig daglig levevis.
Personalet har altid beboerne i centrum. Personalet vægter, at de tilpasser sig
beboernes behov og ikke omvendt.
Personalet vægter at have lige meget fokus på somatik, psykiatri og viden om
demens for at opnå den gode pleje.
Personalet arbejder ud fra tesen om, at beboerne skal opleve færrest mulige
nederlag i hverdagen. Dette indebærer, at personalet kender beboernes
muligheder og begrænsninger.
Beboerne på K.Æ. er meget forskellige og med forskellige diagnoser. Derfor ligger
der ligeledes en stor miljøterapeutisk opgave hos personalet.

Læringsmiljø på stedet:
K.Æ. sætter fokus på faglighed.
Der er fokus på kompetenceudvikling, både ved intern og ekstern undervisning.
Der er fokus på tværfaglig sparring med bl.a. plejehjemslægen, distriktspsykiatri,
fysioterapeuter, visitatorer og andre sparingspartnere, der kan have relevans for
den enkelte beboer.

Vejledere på stedet (vejleders funktion):
K.Æ.`s målsætning er at uddanne dygtige ”kommende kollegaer”. Her lægges
vægt på, at når man er færdig som elev på K.Æ. har man:
Høj faglighed og indgående forståelse for de beboerkategorier, som bor på K.Æ.
Arbejdsplan tilrettelæggelse (har eleverne vagter på stedet?):
Eleverne får tilsendt en vagtplan, Vagtplanen løber over 6 uger.
På 6 uger er der 2 weekendvagter.
Forventninger til eleverne:
K.Æ. forventer, at vores elever er:
Lærings parate.

Har en høj arbejdsmoral.
Kan arbejde selvstændigt.
Er rummelige og har forståelse overfor de komplekse beboere, der bor på K.Æ.
Tage ansvar for egen uddannelse og læring.

Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene?
På Kongsted Ældrecenter vil der være rig mulighed for at opnå læringsmålene.
Kompleksiteten af beboerne gør, at man som elev på KÆ, vil kunne koble teori
med praksis. Vejlederne vil altid have fokus på målene, og guide den enkelte elev
i den rigtige retning.
Beskrivelse af planlægning af vejledertimer (1 - 1 ½ time om ugen)
Vejledertimerne planlægger Praktikvejlederne sammen med eleverne, og der
dokumenteres i elevens kompetencekort.
Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet:
Det at lære, er altid en individuel proces. Her på K.Æ. arbejder vi ud fra forskellige
teoretikere, som vi udfører vores pleje efter. Ligeledes spiller farmakologi, fysiologi
og anatomi en stor rolle i det daglige arbejde, da det hele uløseligt hænger
sammen.
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