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BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 

Klinisk undervisningssted: Plejecenter Kong Frederik IX 
Adresse: Ribe Landevej 128, 6100 Haderslev 
Telefon: 74 34 73 51 Mail:  
Klinisk vejleder: Gitte Hattens Lützen Rømer Mail: girr@haderslev.dk 
Dato: 27. august, 2014  

 

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 
 

Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder: 
1a)  Undervisningsstedets betegnelse, 

organisation og struktur 
Plejecenter Kong Frederik IX er en af Haderslev Kommunes i 
alt 10 Plejecentre og er beliggende i den østlige del af 
Haderslev by, tæt ved Motorvej E45. 
Plejecenteret er oprindeligt bygget i 1983 men i årene 2009 
til 2011 er der foretaget en gennemgribende renovering og 
tilbygning, så Plejecenteret i dag fremstår som et 
tidssvarende Plejecenter. 
Plejecenteret har 80 moderne plejeboliger fordelt på 7 små 
enheder kaldet Leve-Bo-Miljøer. I hvert Leve-Bo-Miljø er 
der 10 eller 14 lejligheder. 
Det enkelte Leve-Bo-Miljø er bygget op omkring et køkken 
og fælles spise- og opholdsstue, således at beboerens 
dagligdag foregår i overskuelige rammer under hjemlige 
forhold. Der er tilknyttet økonoma og køkkenassistenter i 
alle Leve-Bo-Miljøerne og disse arbejder tæt sammen med 
Plejepersonalet. 
 
Ud af de 7 Leve-Bo-Miljøer er de 2 indrettet som 
”Midlertidige pladser” (Bøgelunden og Pilelunden) til 20 
borgere med problemstillinger i forhold til deres fremtidige 
levevis. 
Der er specielt i disse boliger stort tværfagligt samarbejde 
med bla. Fysio- og Ergoterapeuter, Visitationsenheden, 
Kliniske specialister i Kommunen, Sygehuse (div. 
specialister) Diætister, Gerontopsykiatrisk team, Borgerens 
egen læge, Kommunens akut team som består af 
sygeplejersker.  
Frede Karstoft er Plejecenterleder og uddannet 
sygeplejerske. 
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Der er ansat 4 sygeplejersker som refererer både fagligt og 
ledelsesmæssigt til Plejecenterlederen. 
Der er desuden ansat 3 Social og sundhedsassistenter som 
bestrider funktionen som gruppeledere. 
På Plejecenteret er der også Dagcenter for visiterede 
borgere.  
Der er en genoptræningsenhed og en gruppe af 
hjemmetrænere som servicerer borgere i eget hjem – disse 
er ikke organiseret under Plejecenterlederen! 
Kommunens Akut Team af sygeplejersker har ligeledes 
udkørende funktion fra Plejecenteret. 
 
Den studerende skal senest 14 dage før Praktikstart sende 
en straffeattest til uddannelseskoordinator  
Ulla Bram, Nørregade 41, 6100 Haderslev. 
Mailadr: ulbraderslev.dk Tlf.74 34 28 03. 
 
Det er den studerendes ansvar, at transportere sig til 
Plejecenteret og være der til det aftalte mødetidspunkt. 
 
Når den studerende møder 1.dag, bliver der bestilt uniform 
og den studerende får anvist et omklædningssted. Der kan 
dog gå op til 1 uge inden uniform er klar. 
Derfor bedes den studerende fra første dag have praktisk 
bluse, buks og sko/sandal på/med. 
Tøjet skal kunne vaskes ved 70 grader. 
 

1b) Værdigrundlag og målsætning for 
sygeplejen 

Plejecenter Kong Frederik IX refererer som en del af 
Haderslev Kommune til de overordnede værdier for 
Kommunen, de såkaldte LETT-værdier som dækker over 
følgende værdiord: 
L – ligeværdighed. 
E – enhed. 
T – tillid. 
T – trivsel. 
 
Vi fokuserer på trivsel og nærvær og viser tillid i kontakten 
med mennesker. 
Vi udfordrer vaner og tilpasser vores service efter 
fremtidens behov. 
Vi ser på det enkelte menneske og tager udgangspunkt i 
dette - ethvert menneske er unikt og har værdi i sig selv dog 
altid som en del af en social sammenhæng. 
Vi afstemmer forventninger gennem ligeværdig dialog med 
både beboer og pårørende. 
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Vi siger sammen er vi bedst og sætter fokus på samarbejde. 
Vi udnytter teknologien aktivt. 
Vores dokumentation skal skabe værdifulde resultater for 
både borgere og medarbejdere. 
Følgende værdier er kendetegnet for arbejdet på Kong 
Frederik IX Plejecenter: 
-Respekt 
-Omsorg 
-Engagement 
-Ansvar 
Målet for sygeplejen er: 
At borgeren/beboeren skal have den bedste mulighed for at 
opretholde sin sundhedstilstand, forebygge yderligere 
sygdom, komme så tæt på den tidligere sundhedstilstand 
efter akut sygdom og hermed sikres en optimal indsats i 
forhold til kronisk sygdom og terminal sygepleje. 
Sygeplejen skal understøtte det enkelte menneskes/families 
og netværks mulighed for at tage ansvar. 
 

1c) Det kliniske områdes 
patient/brugerkategorier 

I de ”Midlertidige pladser” møder vi hovedsagelig den 
geriatriske borger med komplekse og konkurrerende 
forandringer der i hverdagen truer sundheden og 
sygeplejen. F.eks. akut opstået infektion (blærebetændelse, 
lungebetændelse, influenza osv.) nedsat funktionsniveau og 
fald, forværring i kronisk lidelse (apopleksi, cancer, demens, 
KOL, Diabetes, demens osv.) 
Vi har borgere der har været gennem et sygdomsforløb og 
eller hospitalisering der kræver aflastning, vurdering og 
midlertidigt ophold før udskrivelse til eget hjem eller 
plejecenter.   
I de permanente boliger er det den aldrende borger med 
kronisk lidelse som diabetes, KOL, demens, apopleksi, 
demens, kredsløbslidelser osv. der ikke længere kan passes i 
egen bolig i forhold til sygdoms- og sundhedsfremmende 
opgaver. Disse borgere har brug for hjælp til personlig pleje, 
sygepleje og en sundhedsfremmende indsats vha. uddannet 
personale. 

1d) Organisering af sygeplejen Der er fastansat 4 sygeplejersker på Plejecenteret, som 
arbejder i dagvagter alle ugens 7 dage. 
Ved behov for sygeplejerske assistence efter kl.15 kan Akut 
Teamet tilkaldes indtil kl.23.00 og herefter er det 
hjemmesygeplejersken der kan yde hjælp til kl.07.00. 
De 4 sygeplejersker udgør et team og planlægger selv deres 
sygeplejeopgaver. 
I de ”Midlertidige pladser” samarbejder sygeplejersker og 
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social og sundhedsassistenterne i forhold til planlægning, 
udførelse, koordinering og udvikling af sygeplejeopgaverne. 
Der er enkelte specifikke opgaver som kun varetages af 
sygeplejersken men der en stor del supervisering og 
oplæring i de enkelte problemstillinger i forhold til 
kompetenceudvikling og opgaveglidning af kolleger. 
I de permanente boliger udfører sygeplejersken 
sygeplejeopgaver (sårpleje, medicindosering og akut tilsyn 
og lægekontakt) men fungerer hovedsagelig som 
konsulenter og sparringspartnere for social og 
sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter i 
forhold til beboerens plejemæssige udfordringer, samt 
forebyggelse, sundhedsfremme og kvalitetsudvikling af 
sygeplejen på Plejecenteret. 

 

Præsentation af uddannelsesmæssige grundlag rammer og vilkår, herunder: 
1f)  Kliniske vejleders formelle 

pædagogiske kompetence 
svarende til klinisk’ 

Færdiguddannet sygeplejerske i 1994. 
Bred klinisk erfaring fra geriatrisk afdeling 

1g) Vejlederuddannelse og anden 
pædagogisk uddannelse, fx 1/6 
diplomuddannelse 

Klinisk Vejleder uddannelsen i 2003 
Efteruddannelse for Kliniske Vejledere i 2014 

1h) Uddannelseskoordinators og 
kliniske sygeplejelærers faglige 
og pædagogiske uddannelse 

Uddannelseskoordinator uddannet sygeplejerske og 
videreuddannet indenfor det pædagogiske område.  

1i) Den generelle sygeplejefaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk 
erfaring og efter-
/videreuddannelse 

Sygeplejerskerne på Plejecenter Kong Frederik IX har alle en 
bred viden og erfaring indenfor det geriatriske og 
medicinske fagområde, og alle har praktisk erfaring fra både 
primær og sekundær sundhedstjeneste. 
Der er løbende efteruddannelse, senest i 2014 i sårpleje, 
demens og ernæring. 
Der sker lige nu løbende opgaveglidning fra sygehuset som 
medfører uddannelse i specifik opgaveløsning. 
 

1j) Ansvarsfordeling i forbindelse 
med klinisk undervisning, 
vejledning og bedømmelse 

Klinisk Vejleder har hovedansvaret for den studerende og 
står for planlægning af studieperioden, undervisning, 
vejledning og bedømmelse. Dog er der undervisning af alle 
sygeplejersker i og med, at vi har specialefunktioner alle 
sammen. 
Alle sygeplejersker vil indgå i samarbejdet med den 
studerende og vil være daglige vejledere da vi alle har 
specialefunktioner og ekspertiser indenfor forskellige 
områder af sygeplejen. 
 

1k) Strategiplan for pædagogisk Plejecenterleder kan være sparringspartner for 
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kvalificering af de kliniske 
vejledere/undervisere 

sygeplejerskerne og den kliniske vejleder. I denne dialog vil 
der være fokus på, at kvalificere sygeplejerskerne til at 
arbejde pædagogisk. 
Der vil løbende være mulighed for, at deltage i pædagogisk 
kurser og uddannelse. 

 

2. Sygeplejefagligt indhold 

 

Præsentation af sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold, herunder: 
2a)  Typiske patientsituationer, 

patientfænomener og 
patientforløb 

Typiske beboersituationer, fænomener og forløb på 
Plejecenter Kong Frederik IX: 
 
Sygepleje til borgere med kroniske sygdomme der påvirker 
hverdagen således, at der er behov for vurdering til evt. 
anden bolig eller øget hjælp i hjemmet.                         
(lungelidelser, diabetes, apopleksi, demens, hjerte- og kar, 
parkinsonisme, gigt, nyreproblemer, mave/tarmlidelser, 
ægtefælles død osv. osv.) 
Sygepleje til borgere som er ramt af akut somatisk sygdom 
eller gener fra behandling (evt. lungebetændelse, 
blærebetændelse, div. brud, ny opererede, udskrevne fra 
sygehuse eller speciale klinikker) 
Sygepleje til døende borgere. 
Sygepleje til borgere som skal udredes, behandles eller lære 
at mestre en ny og anderledes hverdag/ livssituation. 
Sygepleje til borgere der har et misbrug. 
Ægtefælle aflastning (den ”raske” pårørende får her 
mulighed for restitution i en tidsbestemt periode. Kan ofte 
være pga. en dement eller meget fysisk tung ægtefælle). 

2b) Sygeplejefaglige opgaver, 
problemstillinger og metoder 

Typiske sygeplejemæssige opgaver: 
 
Identificere, analysere og målsætte helbredsmæssige 
problemer. 
Iværksætte, udføre og koordinere sygepleje i form af 
udredning/behandling så borgerens grundlæggende og 
specifikke behov opretholdes men også årsagsgranskes 
således, at der iværksættes akutte og udviklende tiltag. 
Udføre og koordinere lægeordineret behandling. 
Opfølgning, justering og evaluering af iværksatte 
tiltag/ydelser. 
Evaluering og dokumentation (vi har stort FOKUS på 
dokumentation i elektronisk borger journal pga. det 
tidsbegrænsede ophold). 
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Kontakt til egen læge (medicinbestilling, medicinrevidering, 
medicinændringer, bestille tilsyn mhp. sparring eller akut 
tiltag ved forværrelse af borgerens tilstand) 
Vejledning, undervisning og sparring med kolleger på hele 
matriklen. 
Kontakt til pårørende. 
Deltage i komplekse plejeopgaver, herunder også den 
terminale borger. 
 
 Vi arbejder ud fra sygeplejeprocessen. 
Vi arbejder ud fra de givne retningslinjer inden for hvert 
enkelt område. 
Vi er læreivrige og søger gerne viden – tager udgangspunkt i 
den evidensbaserede viden inden for sygeplejen for at sikre 
den enkelte borger. 
 

2c) Personalesammensætning og 
samarbejdspartnere 

På de ”Midlertidige pladser” (Bøge- og Pilelunden) er der 
ansat 4 sygeplejersker, 7 SOSA (1 SOSA er gruppeleder) og 
en social- og sundhedshjælper i dagvagterne.  
Aften- og nattevagterne varetages af SOSA’ere og social- og 
sundhedshjælpere. 
Der er 1 sekretær på alle hverdage. 
Plejecenterlederen er til stede alle hverdage. 
Der er et Rehab- (rehabilitering) og et GOP team 
(genoptræning) bestående af fysio- og ergoterapeuter. Her 
udover er der 1 beskæftigelsesvejleder som varetager div. 
sociale arrangementer (udflugter, musik- og underholdning, 
pyntning til de forskellige helligdage osv. osv.) Hun er 
ligeledes ansvarlig for opfyldning af div. materialer der skal 
bruges i den daglige pleje af borgeren. 
Køkkenpersonalet forestår den daglige madlavning og er en 
synlig samarbejdspartner i og med at de laver maden i Leve-
Bo-Miljøerne. 

2d) Sygeplejefaglige 
udviklingsaktiviteter 

Vi har som sygeplejersker alle specialeområder som vi hver 
især er ansvarlige for. Områderne er; demens, ernæring, 
diabetes, medicin og sårpleje. 
Vi er alle tilknyttede grupper hvor vi deltager i efter- og 
videreuddannelses forløb og faglige møder. 

 

3. Uddannelsesmæssige forhold 

 

Præsentation af den studerendes studievilkår og muligheder i relation til 
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modulernes foreskrevne kompetencer (jf. den generelle studieplan for modulet): 
3a)  Organisering og tilrettelæggelse 

af klinisk undervisning i relation 
til den studerendes individuelle 
studieplan  

Der vil blive udfærdiget - og medsendt i velkomstbrevet til 
den studerende - en Aktivitetskalender der skematisk viser 
hele studieperioden her på Plejecenteret Kong Frederik IX. 
I dette skema vil de overordnede aftaler være indskrevet 
(div. samtaler, studiebesøg, følgedage, 
undervisningsseancer, evalueringer og opgaver) 
Den kliniske undervisning planlægges – så vidt det er muligt 
- ud fra beboerforløb hvor den studerende følger/plejer 2 
beboere fra ankomst til udskrivelse. 
Sygeplejen skal i nogen tilfælde udføres sammen med en 
social og sundhedsassistent og herunder er der også 
refleksion men der vil altid være endelig refleksion med en 
sygeplejerske. 

3b) Studieforhold og læringsmiljø, 
der understøtter den 
studerendes faglige og personlige 
læreprocesser 

Vi forventer at den studerende overholder mødepligten og 
tilstedværelses pligten, at den studerende ved sygdom 
kontakter Plejecenteret senest kl.07 på sygdomsdagen og 
raskmelder sig senest kl.11.00 dagen før den studerende 
kommer igen. Ligeledes at det forsømte indhentes (jf. 
modulplanen). 
Vi forventer at du som studerende har forberedt dig på 
mødet med den geriatriske borger før du kommer her. Det 
kunne være i form af bogen ”Tværfaglig geriatri – en 
indføring” der giver dig de vigtigste kerneområder inden for 
geriatri og ældreomsorg. Bogen er ment som hjælp til 
selvstudier og forberedelse på arbejdet med borgeren i de 
”Midlertidige pladser”. 

3c) Studiemetoder og 
undervisningsfaciliteter, 
herunder anvendelse af IKT 

Den studerende skal på 1. dagen komme med skriftelige 
forventninger til den kliniske undervisning sted og disse skal 
afstemmes med den kliniske vejleder. 
Den studeredne arbejder med lærringskontrakter for, at 
opnå de faglige kompetencer jf. modulplanen. 
Den studerende skal selv være en aktiv part i udførsel, 
refleksion og evaluering af læringskontrakterne. 
Den studerende har adgang til PC og separat rum som kan 
bookes forud for refleksions- og opgaveudarbejdelse. 
Den studerende får koder til CITRIX og patientjournalen, 
den studerende skal overholde tavshedspligt og må ikke 
videregive sine koder til andre medarbejdere. 
Den studerende har mulighed for at bruge IT til 
informationsøgning, dokumentation og kommunikation. 
Den studerende følger klinisk vejleder eller daglig vejleder i 
dagvagter. 
Den studerende skal være fleksibel for, at der er læring i 
weekenderne – vi aftaler ved forventningssamtalen hvornår 
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weekendvagten skal ligge men planlægges som 
udgangspunkt samme weekend som klinisk vejleders vagt 
(dog vil der være forslag i velkomstbrevet). 
Der vil være før, under og eftervejledning før en studerende 
selv skal stå for udførelsen af sygeplejeopgaver. 
Der vil blive følgedag med klinisk vejleder 1 gang om ugen. 
Der vil være afsat tid til refleksion således at den 
studerende opnår forståelse for og sammenhænge mellem 
teori og praksis. 
Der er mulighed for at deltage i fælles refleksion og 
studiebesøg sammen de sygplejestuderende fra 
hjemmesygeplejen. 
Under denne praktik er der her mulighed for studiebesøg i 
Akutteam og hos ergo- og fysioterapeuterne på stedet. Dog 
skal der være relevans herfor. 
Studiebesøg arrangeres af den studerende men aftales med 
den kliniske vejleder. 

3d) Kliniske vejleders funktion og 
planlagte tjenestetid (4 timer pr. 
uge pr. studerende anbefales) 

Den kliniske vejleder har afsat tid til at kunne vejlede den 
studerende og følge op på læringskontrakter m m. 
Der er afsat 4 – 6 timer pr.uge. 
Den kliniske vejleder deltager også selv i udførslen af 
sygeplejeopgaver. 
Den kliniske vejleder samarbejder med sygeplejeskolen, de 
øvrige kliniske vejledere Kommunen samt 
uddannelseskoordinatoren. 
 

3e) Strategi for kvalitetssikring af den 
kliniske undervisning baseret på 
systematisk evaluering 

Den studerende skal evaluere læringsmulighederne og 
udbyttet på det kliniske undervisningssted. 
Evalueringen skal ligge klar samme dag, som den kliniske 
vejleder skal give slutevaluering til den studerende. 
Evalueringen gennemgås med den kliniske vejleder, den 
daglige vejleder og evt. med lederen. 
Den kliniske vejleder sender evalueringen til 
sygeplejeskolen umiddelbart efter at den studerende er 
sluttet. 
Leder og klinisk vejleder skal bruge evalueringen til at 
udvikle det kliniske uddannelsessted og sammen med 
sygeplejeskolen tage evt. problemstillinger op til drøftelse 
og løsning. 
 
 
Der arbejdes med læringskontrakter for, at den studerende 
opnår de faglige kompetencer jf. modulplanen. 
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Link til ” Plejecenter Kong Frederik 

IX” hjemmeside: 
http://www.plejecentre.haderslev.dk/index.asp?ID=8182 

 

 

 

http://www.plejecentre.haderslev.dk/index.asp?ID=8182

