
 

 

Praktikstedsbeskrivelse Lindevejscenteret 
 

Beskrivelse af Praktiksted: 

Lindevejscenteret (LVC) ligger centralt i Faxe by og blev taget i brug i 1925 og 

siden er der blevet bygget til 2 gange (1972 og 1999). Centeret består af 41 

lejligheder: 25 ét værelses og 16 toværelses lejligheder. Desuden har vi 2 

aflastningspladser. 

Beboerne er ældre borgere, der har behov for hjælp til ADL på forskellige 

niveauer. Der er mange sygeplejefaglige udfordrende opgaver i hverdagen. 

Vi arbejder på at skabe et hjemligt, trygt og aktivt miljø, hvor man har lyst at bo, 

arbejde eller komme på besøg. 

Personalesammensætning: 

Personalegruppen består af teamleder, centersygeplejerske, SSA og SSH samt 

rengøringspersonale og aktivitetsmedarbejdere. 

Der er eget køkkenpersonale, der producerer den daglige mad til beboerne. 

Desuden er der pedel tilknyttet huset. 

Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne: 

Kerneopgaven i Centeret for Sundhed og pleje er: ”Støtte borgeren i at mestre 

livet”. Vi har arbejdet meget med kerneopgaven på LVC og har valgt at have 

ekstra fokus på at ”skabe aktivt liv i samarbejde med borgeren og dennes 

netværk”. Det betyder, at den hjælp og sundhed og sygepleje vi yder til 

beboerne har en rehabiliterende tilgang og vi forsøger at skabe rammer for 

”hjælp til selvhjælp”. Desuden har vi fokus på ”udeliv” og tilstræber at de 

aktiviteter det er muligt foregår ude - om det så blot er en lille ”luftetur” for at 

mærke årstiden. 

Mål/idelogi for arbejdet med borgerne: 

Vores værdigrundlag:  

”Beboerne på plejecenteret er forskellige – de er enkelt personer. Vi som arbejder 

her skal give hver enkelt tryghed, respekt, mulighed for egenomsorg og 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”. 

Læringsmiljø på stedet: 

Der vil være rig mulighed for læring både i hverdagen og ved specielle 

undersøgelser og aktiviteter, som du som udgangspunkt, vil have mulighed for at 

deltage i.  

Der vil blive afsat tid til læring – både i form af de ugentlige vejledningssamtaler 

og den ugentlig fordybelsestid. 

Der vil også være mulighed for fordybelse af specielle fokusområder, som for dig 

giver mening, og hvor du vil få mulighed for at undervise/formidle din viden videre 

til personalegruppen. 



 

 

Vejledere på stedet (vejleders funktion): 

Vi har daglige vejledere og ansvarlig vejleder samt centersygeplejerske, der udgør 

vejlederfunktionen på LVC. 

Du vil få tildelt en ”daglig vejleder” og/eller en ”ansvarlig vejleder”, som vil være 

din kontaktperson under din praktik. Det er vejlederen der er ansvarlig for at du får 

dine ugentlige samtaler samt at der sættes tid af til fordybelse, men du er også 

selv medansvarlig for at det sker. 

Det er vejlederen der - sammen med dig, sikre at I får lagt plan for praktikkens mål. 

 

Vi skaber rammerne for din praktik, men det er dig selv, der skal udfylde disse. 

Arbejdsplan tilrettelæggelse (har eleverne vagter på stedet?): 

Som udgangspunkt har du dagvagter på hverdage og afhængig af din praktik vil 

du også have arbejde i weekender.  

Nogle elever ønsker at prøve aftenvagter (og nattevagter). Det aftales individuelt 

mellem eleven og vejlederen. 

Som udgangspunkt er mødetiden kl. 07.00-15.00 med en ugentlig kort dag, som 

aftales med vejleder og planlægger. 

Forventninger til eleverne: 

Som elev på LVC forventer vi, at du - som alle andre, lever op til vores værdi-

grundlag omkring borgerne og at du også bidrager til ”samarbejdsaftalen”, som 

er lavet af personalet mhp. trivsel på arbejdspladsen. (Samarbejdsaftalen vil blive 

udleveret og gennemgået ved intro-samtalen med teamlederen). 

Vi forventer også, at du er opsøgende og tager ansvar for egen uddannelse. 

Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene? 

Der vil forgå en dialog mellem eleven og vejlederen, hvor eleven opfordres til at 

komme med forslag til, hvordan der kan arbejdes med målene, således at eleven 

øver sig på at kunne observerer, reflekterer og handle med støtte fra vejlederen. 

Hvert enkelt mål vil blive gennemgået med vejleder og elev, hvor eleven trænes i 

at koble teori og praktik svarende til uddannelsesniveau. 

Beskrivelse af planlægning af vejledertimer (1 time om ugen): 

Der planlægges med 1 vejledertime pr. uge. Dette registreres på vagtplanen og i 

den daglige kalender, således at kolleger på LVC orienteres om at eleven og 

vejlederen ikke er tilgængelig i denne time. 

Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet: 

Der er flere sygeplejefaglige udfordringer i hverdagen, der giver rig mulighed for at 

koble teori og praktik sammen.  

Vi har tæt samarbejde med både praktiserende læger, fysioterapeuter, ergo-

terapeuter, sundhedscenteret og sygehuse, hvor der også vil være mulighed for 

at deltage i behandling og undersøgelser, der hvor det vurderes at være relevant. 
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