
Praktikstedsbeskrivelse for Hjemmeplejen i Ølgod, Ældreområde Nord, Varde Kommune 

 

    

Funktion Hjemmeplejegruppe i Varde kommune 

Adresse Gartnerpassagen 6, 6830 Ølgod 

Tlf. nummer 21606083 

Antal borgere tilknyttet Svinger mellem 160 og 190 

Antal medarbejdere Ca. 25 

Faggrupper ansat i huset SSA, SSH, Kostpersonale, områdesygeplejerske, teamleder 

Faggrupper vi samarbejder tæt med Sygeplejersker, terapeuter, læger,  

Andre samarbejdspartnere Visitation, fodterapeuter, frisører, diætist 

Elev typer i gruppen SSH og SSA elever  

Hvilket praktikker kan SSA elever 

afvikle i huset 

Praktik 1A +1B og dele af den somatiske praktik 

Alle tre praktikker i SSH uddannelsen 

Transport rundt til borgerne Biler, cykler eller elcykler, tilhørende kommunen 

Hvad er vigtigt for os Det gode hverdagsliv for beboerne og personalet 

Hvad er det du som SSA elev kan lære 

hos os 

Alle former for pleje og omsorg, sundhedslovsopgaver, 

herunder medicin, 

Sociale-og Pædagogiske aktiviteter 

Samarbejde med pårørende 

Samarbejde med andre faggrupper 

KRAP tilgang og tankegang i plejen 

Dokumentation i Nexus 

Kommunikation som fagprofessionel. 

Arbejde med de fem pejlemærker: etik, nysgerrighed, 

refleksion, relation og empati 

 

Vejleder i huset Vi er to SSA og 1 SSH vejleder, du vil have en af os som fast 

vejleder, men kan få hjælp af os alle 

Studiemiljø Alle medarbejdere er glade for elever, vil gerne lære fra sig. 

Der er struktureret tid til den ugentlige vejledningssamtale og 

elevtid 

Arbejdstøj Du får arbejdstøj tilpasset dig stillet til rådighed 

Særlig forhold Vi har røgfri arbejdstid i hele Ældreområde Nord 

Mad Der er ikke kantine på stedet, der er køleskab, vi anbefaler at du 

medbringer madpakke. 

Omklædning Der er omklædningsrum og du har mulighed for at låse din 

taske ind i omklædningsskab 

Mobiltelefon- Facebook m.m. Du kan god have din mobiltelefon på dig, når den står på lydløs. 

Det forventes ikke du har tid til at gå på Facebook i 

arbejdstiden. 

Det er ikke acceptabel at sidde og bruge sin telefon, når man er 

sammen med beboerne. 

Korte beskeder eller nødvendige opkald gøres i pauser i 

personalerummet. 

 


