Praktikstedsbeskrivelse Solhavecenteret
Beskrivelse af Praktiksted:
Solhavecenteret er et plejecenter opført i 1997, som ligger i udkanten af Karise tæt
på landet og naturen.
Solhavecenteret er et plejecenter for borgere med somatiske lidelser og har plads
til 34 beboere. Det er faste pladser, hvilket betyder at der ikke er aflastningspladser.
Lejlighederne er fordelt på 3 gange og omkring vores spisestue. Hver lejlighed
består af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse og en lille terrasse.
Morgenmad, frokost og aftensmad indtages primært i spisestuen, med mindre der
er ønske om andet.
Personalesammensætning:
Det komplekse plejebehov varetages af uddannet sundhedsfagligt personale:
centersygeplejerske, SSA, SSH og sygehjælper.
Derudover har vi 2 aktivitetsmedarbejdere ansat på hverdage, de tilrettelægger
aktiviteter. Der lægges vægt på, at fokusere på og tilgodese den enkelte beboers
behov.
Vi har arbejder ud fra at beboerne skal bibeholde og styrke deres egne ressourcer
og vi forsøger at medvirke til at skabe livskvalitet i hverdagen.
Vi har f.eks. arrangementer specielt arrangeret for herre- og damegrupper samt
blandede arrangementer, hvor vi kører ud i landet i vores bus.
Der er ansat 1 musikpædagog der kommer i huset en gang om ugen.
Musikpædagogens opgave er at øge beboerens livskvalitet gennem gode
oplevelser ved hjælp af musikken. Det kan både være i fællesskab med andre
beboere eller individuelt, hvor musikken kan bidrage til at skabe ro og nærhed.
Der er ansat 2 husassistenter der varetager rengøring af lejligheder og
fællesarealer. Husassistenterne sørger også for tøjvask. Ligeledes deltager de
omkring aftensmåltidet, hvor de fungere som ”værtinder”, hvor de behjælpelig
med servering og skabe ro og nærvær omkring måltidet.
Solhavecenteret har eget køkken der er åbent så beboerne kan følge og dufte
maden. Vi har køkkenpersonale ansat, som tilbereder al maden. Der serveres varm
mad til aften. Køkkenpersonalet er meget åbent overfor beboernes ønsker i
forhold til liv og egnsretter. Hver anden måned har vi ”Månedens kok”, hvilket går
ud på at beboerne ønsker en ret og efter bedste evne deltager i tilberedning af

aftensmåltidet.
Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne:
Beboernes ressourcer og behov er udgangspunktet for den måde som personalet
målretter plejen, omsorgen og den pædagogiske indsats på.
Vores kerneopgave er, at ”støtte borgeren i at mestre livet”.
Mål/idelogi for arbejdet med borgerne:
På Solhavecenteret arbejder vi på at skabe et hjemligt, trygt og aktivt miljø, for
beboerne.
Vi arbejder i den rehabiliterende tankegang, hvilket vil sige at personalet har stor
fokus på vigtigheden i at opretholde og vedligeholde beboerens almindelige
daglige levevis.
Vi har også fokus på mad, måltider og bevægelse.
Beboeren er altid i centrum. Personalet tilpasser sig beboernes behov og ikke
omvendt.
Beboeren har 2 faste kontaktpersoner der primært varetager den daglige pleje.
Dette har en stor betydning for beboeren idet færrest mulige nederlag undgås,
fordi den faste kontaktperson kender beboerens muligheder og begrænsninger.
Læringsmiljø på stedet:
Solhavecenteret har fokus på faglighed og kompetenceudvikling. Der er både
intern og ekstern undervisning. Fem faglige minutter er et eksempel på intern
undervisning, hvor man på skift kommer med et kort oplæg med efterfølgende
diskussion.
De er tværfaglig sparring med fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsvejleder,
visitatorer og plejecenterlægen.
Plejecenterlægen kommer fast hver 14. dag og gennemgår aktuelle beboere
med SSA og sygeplejerske.
Hver uge afholdes der triagerings møde hvor den enkelte beboer gennemgås.
Der er løbende ekstra undervisnings tilbud.
Elevernes studietid bruges aktivt på praktikstedet. Her er der mulighed for
fordybelse af emner, der tages op i den ugentlige vejledertime. Ligeledes er der
altid mulighed for hjælp fra personalet.

Vejledere på stedet (vejleders funktion):
På Solhavecenteret er centersygeplejersken praktikansvarlig og den daglige
vejlederfunktion varetages af både SSA og SSH.
Solhavecenteret vil gerne være med til at give elever et godt og lærerigt praktik
ophold og en god ballast i forhold til at blive kommende kolleger.
Arbejdsplan tilrettelæggelse (har eleverne vagter på stedet?):
Inden praktikken starter på Solhavecenteret får eleverne tilsendt velkomstbrev,
generelle oplysninger og en vagtplan. Eleven arbejder primært i dagvagt i
hverdagen. Antallet af weekendvagter følger FOA’s overenskomst og er forskelligt
fra praktikperiode og uddannelse.
Eleven har mulighed for at komme ind og prøve at arbejde i aften- og
nattevagter.
Forventninger til eleverne:
Solhavecenteret forventer at vores elever er læringsparate, tager ansvar for egen
uddannelse og læring, er mødestabile, kan arbejde selvstændigt, er rummelige
og har forståelse og empati for de beboere der bor på Solhavecenteret.
Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene?:
På Solhavecenteret er der rig mulighed for at nå læringsmålene. Kompleksiteten
hos beboerne gør, at man som elev på Solhavecenteret vil kunne koble teori med
praksis.
Vejlederne har fokus på målene og vil i samarbejde med den enkelte elev guide i
den rigtige retning.
Beskrivelse af planlægning af vejledertimer (1 time om ugen):
Praktikvejlederne planlægger vejledertimerne i samarbejde med den enkelte
elev. Der arbejdes indgående med Faxe Kommunes kompetencekort og der
dokumenteres i kortene efter vejledertimerne.
Studietimerne (3 timer om ugen) ligger som regel sidst på arbejdsdagen, typisk fra
kl. 12-15 og de tilbringes på Solhavecenteret. Her er der rig mulighed for at få
hjælp, hvis eleven har brug for dette. Studietimerne kan også benyttes til ekstern
undervisning, eksempelvis forflytningskursus.
Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet:
Ikke to mennesker lærer ens og på Solhavecenteret tilpasses læringsprocessens
den enkelte elevs behov.
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