En af Egebo´s nyere afdelinger.

Egebo´gamle hovedbygning.

AFDELINGSPROFIL 2006
EGEBO
PLEJECENTER
VESTERLØKKE 10
6091 BJERT

Beskrivelse af Plejecentret Egebo.
Egebo plejecenter ligger i Sdr. Bjert 6 km fra Kolding. Det er bygget i 1941 som
alderdomshjem og udbygget i 1972, så det i dag har plads til 38 beboere. Der er 36
boliger, hvoraf de 2 er ægteparboliger. Der er en skærmet enhed for demente med 6
boliger, denne afdeling hedder ”Knasten”.

Alle boliger har eget toilet. I den nye bygning har alle 28 boliger en lille entre med
køkkenniche, stue og bad. Der er desuden udgang til en lille terrasse.
I den gamle afdeling er der i stueetagen 2 ægteparboliger, som består af entre med
køkkenniche , toilet, stue og soveværelse.
På 1. sal forefindes 5 boliger. Disse har dog fælles tekøkken.
Køkkenet laver mad til beboerne og 8 brugere i byen. Maden kan betales på en
månedsregning efter kommunens faste takster. Der er desuden cafeteria. Hvor man kan
købe mad.
Der er et dagcenter tilknyttet Egebo. Der kan tilbydes alle former for aktivering. Der er
desuden studiekreds, sang, oplæsning. Der benyttes meget sang og musik i huset.
Hjemmehjælpen i Stentoft-Bjert området har kontor og mødested på Egebo.

Organisationsstruktur.
Egebo plejecenter er en del af distrikt Syd i Kolding kommune...
Administrationen, distriktslederen samt den sygeplejefaglige leder har til huse på
Kløverhøj.
Egebo har en centerleder som daglig leder.

Personalesammensætning på Egebo.
Der er Ansat 36 personer på Plejecentret, dertil kommer ansættelse af forskellige
elevgrupper og andre tidsbestemte ansættelser.
Vi har forskellige elevkategorier og studerende til uddannelse i praktik og oplæring.
1.sygeplejestuderende
2.social-og sundhedshjælpere
3.indgangsårselever.
4. opskolingselever.
Derudover har vi arbejdsprøvning og ansatte under puljejob.

Personalesammensætning om dagen.
Der arbejdes i 3 grupper om dagen.
De 2 grupper består af henholdsvis 1 sygeplejerske, 4 personer- sygehjælpere,social-og
sundhedshjælper,hjemmehjælper, samt 1 elev/studerende.
Der er 2 gruppeledere.

Den 3. gruppe er i den skærmede enhed.
! social-sundhedsassistent
2 hjælpere.

Personalesammensætning om aftenen.
1sygeplejeassistent den ene uge, 1 Social-og sundhedsassistent den anden uge
2 hjælpere.
Den skærmede enhed :
2 sygehjælpere/social-og sundhedshjælpere.

Personalesammensætning om natten:
1 Social-sundhedsassistent/plejehjemsassistent.
1 sygehjælper/social-og sundhedshjælper.

Dokumentation:
Til dokumentation af sygeplejen og kontinuitet i plejen benyttes plejeplaner på Edbsystemet Care.

Praktikvejlederfunktion:
Egebo har 2 praktikvejledere for sygeplejestuderende. Disse 2 personer deler altid
arbejdet med studerende. Den ene vejleder har både 2. semester og 6. semesters
studerende.
Derudover er der 4 praktikvejledere for social-og sundhedshjælpere alle med kursus.

Eksterne samarbejdspartnere:
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Hjælpemiddelcentralen
Den kommunale tandplejeordning
Læger
Apotek
Hørecentralen
Sygehus
Bibliotek
Bank
Optikere
Bruger-pårørenderåd
Busforeningen.

Målsætning:
Der arbejdes efter seniorområdets 8 værdiord.

Målsætning for den skærmede enhed.
At skabe et trygt og overskueligt miljø for den demente med beskæftigelse, samvær og
tætte relationer med et fast personale.
Et miljø, hvor den demente er accepteret og ikke udsættes for krav, de ikke kan leve op til.

Beboernes behov og problemer.
De beboere vi modtager kommer enten fra eget hjem, sygehus eller fra andet afsnit i
kommunen, men også fra andre kommuner på grund af familieforhold.
Det største behov er tryghed. Tit på grund af fremskreden alderdomssvækkelse.
Manglende evne til at få de basale behov opfyldt, så som mad og væske, med følgende
mulighed for faldtendens.
I den skærmede enhed er ro og trygge rammer af stor betydning. Det faste personale
guider de demente, så de ikke oplever nederlag i deres hverdag. Man arbejder her med
Marte Meo modellen.

Vi arbejder med motivation,mobilisation og aktivering af beboerne, give/yde socialt
samvær og gode oplevelser, så hverdagen bliver så indholdsrigt som muligt og samtidig
respektere de beboere, der har andre ønsker.

Være med til at gøre afslutningen på livet så værdigt som muligt.
Drage omsorg- give støtte til de pårørende.

Eksempler på temaer, der kan tages op til fagudviklende bearbejdning.
Integrering i lokalområdet.
Hvordan videreudvikles samarbejdet.?
Samarbejde med pårørende.
Hvordan støtter vi pårørende?
Oplever de pårørende ar blive medinddraget?
Holdningsdannelse.
Hvordan foregår holdningsudvikling og påvirkning.?
Døgnrytme.
Er vores arbejdstider tilpasset beboernes døgnrytmer ?
Hvordan sikrer vi de demente, der ikke bor i den skærmede enhed en tryghed og
overskuelig hverdag?
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