Beskrivelse af praktiksted til Social- og sundhedsassistentelever i praktik 2 på Socialområdet i Region
Sjælland.

Praktiksted: Bo og Naboskab Sydlolland
Afdeling: KereCenter
Adresse: Syrenvej 2, 4970 Rødby

Mødetider:
Dagvagter 07:00 til 15:00
Aftenvagter 14:00 til 22:00

Praktiksted/afdelings telefonnumre: 54604664
Praktikvejleder:
Navn: Malene Pedersen
E-mailadresse: malpet@regionsjaelland.dk
Aften og weekendvagter:
Vi forventer 4 aftenvagter på 1 mdr.
Samt 2 Weekender indenfor praktikperioden.

Ansvarlig praktikvejleder:
Navn: Jeanette Eriksen
E-mailadresse: jte@regionsjaelland.dk
Målgruppe på tilbud/afdeling:
KereCentret er et specialiseret botilbud for ældre
udviklingshæmmede, som hører under Bo og
Naboskab Sydlolland. Huset er et handicapvenligt
et-planshus med 14 lejligheder og en
aflastningslejlighed. Vi er normeret med henblik
på modtagelse af svært fysisk/psykisk
handicappede, fortrinsvis ældre og demente
borgere. Desuden modtager KereCentret borgere i
den palliative og terminale fase.
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og
sanseorienteret tilgang og lægger stor vægt på at
gøre beboernes hverdag alsidig men samtidig tryg
og harmonisk.

http://boognaboskabsydlolland.dk/
Læringsmuligheder på tilbuddet/afdelingen:
På KereCentret består personalesammensætningen af SSA’ere, SSH’ere, PGA’ere, PA’ere og omsorgsmedhjælpere.
Vi har desuden NADA instruktører, forflytningsinstruktører, en massør, en zoneterapeut, en demenskoordinator,
en praktikvejleder og en Marte Meo terapeut.
Der arbejdes desuden tværfagligt med læger, sygeplejersker, tandlæger, fysio- og ergoterapeuter, diætister,
bandagister m.m.
Udarbejdet af:
Dato for seneste udgave:

Som elev skal du medvirke ved ADL opgaver, medicindosering, sygeplejeopgaver, dokumentation og ledsagelse til
sygehus, tandlæge m.m. Vi forventer også at du deltager i faste aktiviteter som ridning, svømning og besøg i
snoezelhus. Desuden er der rig mulighed for selv at planlægge og igangsætte aktiviteter. Har du lyst, kan der også
planlægges en punktpraktik i vores aktivitetshus.
Dokumentation foregår i Sensum, hvor alle relevante observationer og handlinger noteres. Desuden skal der
dagligt dokumenteres på beboernes opstillede mål og delmål.
Som SSA elev hos os arbejder man som det øvrige personale dag og aften samt hver 3. eller 4. weekend.
Du vil få en fast vejleder, som vil bruge kompetencekort i arbejdet med at opnå de opstillede mål for
praktikperioden. Vi vil bestræbe os på at give dig optimale læringsbetingelser ved at holde forventningssamtale og
ugentlige vejledningssamtaler og undervise i relevante emner. Det faste personale stiller sig desuden gerne til
rådighed ved refleksioner og spørgsmål.
Som elev vil du inden du starter i praktikken modtage en mappe med supplerende oplysninger, vores
værdigrundlag politikker m.m.
Vi forventer at du tager ansvar for egen læring, er mødestabil og kan arbejde selvstændigt.

Udarbejdet af:
Dato for seneste udgave:

