
 

 

Praktikstedsbeskrivelse 
 

Beskrivelse af praktikstedet Rehabiliteringscenter Grøndal. 

Vi er en selvstændig enhed med i alt 17 sengepladser. De består af 8 dobbeltstuer 

og en enkeltstue med TV, værdiskabe, fælles badeværelser og køkken.  

Der er fælles spise- og opholdsstue. 

Der er træningsredskaber placeret rundt om på centeret, som kan benyttes, når 

borgerne er instrueret til dette. 

 

Vi modtager primært borgere fra sygehus eller eget hjem til korte eller længere 

ophold. 

Formålet med opholdet kan være genoptræning, aflastning, palliation og 

terminale forløb, samt afklaring og plan efter uholdbar hjemmesituation.  

 

Da borgerklientellet er meget varierende, både i forhold til antal af borgere og 

deres funktionsniveau, er der sjældent 2 arbejdsdage, der er ens.  
 

Personalesammensætning: 

Her vil du møde sygeplejersker, SSA’er, SSH’er, ergo- og fysioterapeuter, køkken- 

og rengøringspersonale. Vi har desuden både faglærte og ufaglærte afløsere 

tilknyttet centeret. 
 

Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne: 

Vi arbejder med en rehabiliterende tilgang med alle borgere med udgangspunkt i 

hver enkelt borgers ressourcer og funktionsniveau. 

Størstedelen af de borgere vi modtager kommer til os med en 

genoptræningsplan. Derfor vil der være tæt samarbejde med vores fysio- og 

ergoterapeuter. 

Personalet deltager ved planlægningsmøder sammen med borger og efter behov 

pårørende og visitation, hvor der lægges en plan for borgerens ophold og senere 

plan for udskrivelse til eget hjem, ældrebolig eller plejebolig.  
 

Mål/idelogi for arbejdet med borgerne: 

Vi arbejder ud fra Faxe kommunes værdigrundlag, Faxe i Fælleskab, med 

anerkendende tilgang og hvor dialog, tillid og helhed er nøglebegreber. 
 

Læringsmiljø på stedet: 

-Vi har fokus på faglighed og kompetenceudvikling.. 

-Der er tværfaglig sparring med fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

ernæringsvejleder, visitator og praktiserende læger m.m. 

-Vi har daglig triagering af relevante borgere. 1 gang ugentligt deltager vores 

terapeuter, hvor alle borgere med en genoptræningsplan gennemgås. 

 



 

 

Din studietid bruges aktivt på praktikstedet. Her er der mulighed for fordybelse af 

emner, der tages op i den ugentlige vejledningstid. 

 
 

Vejledere på stedet: 

På rehabiliteringscenter Grøndal er der 2 SSA’er, der begge er ansvarlige 

vejledere. 

I hverdagen er det vigtig at kunne sparre med de øvrige medarbejdere og at 

bruge hinandens ressourcer og viden.  
 

Arbejdsplan tilrettelæggelse: 

Inden praktikken starter, får du tilsendt et velkomstbrev. I brevet er der generelle 

oplysninger og en vagtplan. 

Du vil primært skulle arbejde i dagvagt og i hverdagen. Antallet af 

weekendvagter følger FOA´s overenskomst.  

Du har desuden mulighed for at komme ind og prøve at arbejde i aften-og 

nattevagt. Dette er frivilligt og er i samråd med ansvarlig vejleder. 
 

Forventninger til eleverne: 

Vi forventer at vores elever er læringsparate, tager ansvar for egen uddannelse 

og læring, er mødestabile, kan arbejde selvstændig, er rummelige og har 

forståelse og empati for de borgere, der er på Rehabiliteringscenter Grøndal. 

 

Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene: 

Hos os er der rig mulighed for at nå læringsmålene. Kompleksiteten hos borgerne 

gør, at du, som elev hos os, vil kunne koble teori med praksis. 

Vejlederne har fokus på målene samt taxonomi i  uddannelsen og vil i samarbejde 

med dig guide i den rigtige retning. 
 

Beskrivelse af planlægning af vejledertimer: 

Praktikvejlederne planlægger ugentlige vejledningstimer i samarbejde med dig.  

Der arbejdes med Faxe kommunes kompetencekort. 

Studietiden lægges typisk fra kl. 12-15 en gang ugentligt.  
 

Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet: 

Du vil i fællesskab med din vejleder og det øvrige personale i det daglige arbejde 

skulle koble teori op på praksis, så der her igennem kommer større sammenhæng 

og forståelse for den enkelte borgers sygdom og situation. 
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