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Forord

dansk Sygeplejeråd ønsker at styrke fokus på sygeplejeprofessionen og  sygeple-
jen i kommunerne. 

den kommunale sundhedssektors betydning i det samlede sundhedsvæsen øges 
væsentligt fremover. det skyldes bl.a. udviklingen i sundhedsvæsenet, ændrede 
sygdomsmønstre med flere kronisk syge, flere ældre, og ikke mindst det økonomi-
ske og ressourcemæssige pres på en samlet sundhedssektor. 

Kommunerne oplever et øget pres på hjemmesygeplejen i form af flere og mere 
komplekse opgaver og en betydelig opgaveflytning fra det regionale sundhedsvæ-
sen til den kommunale sygepleje. 

derfor er det nødvendigt at synliggøre de sygeplejefaglige opgaver i kommunerne, 
da netop sygeplejerskerne har afgørende betydning for borgernes sundhed og sik-
kerhed.

dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Sygeplejersker i primærområdet ønsker 
med denne guide at bidrage med et konkret redskab til at øge opmærksomheden 
på sygeplejerskernes særlige rolle i det kommunale sundhedsvæsen, både i for-
hold til borgernes sundhed og sygdom, og i forhold til at skabe sammenhæng i sy-
geplejen på tværs af sektorer. 

Ved at udarbejde sygeplejerskeprofiler skabes et solidt grundlag for at træffe be-
vidste faglige valg om, hvilke patientsituationer og funktioner sygeplejerskerne 
skal varetage. Samtidig bliver det tydeligt, hvor den sygeplejefaglige udvikling skal 
styrkes. 

Vi håber, at du og dine kollegaer kan anvende denne miniguide som et konkret 
redskab i jeres arbejde med at beskrive og udvikle den kommunale sygepleje samt 
stille skarpt på behovet for sygeplejerskers faglige kompetencer på jeres arbejds-
plads. 

Kom godt i gang!

Venlig hilsen     

dorte Steenberg    Sus Led
næstformand, dansk Sygeplejeråd  Formand for Fagligt Selskab for     
     Sygeplejersker i primærområdet
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BAGGrUNd

nye rapporter om hjemmesygepleje1  kortlægger udviklingen af hjemmesygeple-
jens opgaver og beskriver, hvilke udfordringer fremtidens hjemmesygepleje står 
over for.
Ændringer i sygehusaktiviteten i form af kortere indlæggelser, konverteringen 
af stationær til ambulant aktivitet, nye og bedre behandlingsmuligheder, acce-
lererede patientforløb, telemedicin samt en generel opgaveøgning i det samlede 
sundhedsvæsen betyder, at der kommer nye og mere komplekse opgaver i hjem-
mesygeplejen.
dertil kommer, at den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser 
samt sundhedsaftalerne betyder, at man også i hjemmesygeplejen har fokus på 
forebyggelse af indlæggelser og på at sikre sammenhængende patientforløb på 
tværs af sektorerne. 

Hjemmesygeplejen varetager opgaver efter §138 i Sundhedsloven, og leverer 
ydelser til alle borgere uanset alder. Knap 20 % af modtagerne af hjemmesy-
gepleje er under 65 år. Hjemmesygeplejen leverer således ikke kun sygepleje 
til ældre i eget hjem eller plejebolig, men også til børn, unge og voksne i eget 
hjem eller i sociale botilbud.          
                       
Kilde: Hjemmesygepleje – dokumentation og styring, KL 2011

Sundhedsministeriets rapport om den ældre medicinske patient2  peger på, at der 
er stor variation på tværs af kommuner med hensyn til forekomsten af korte ind-
læggelser og genindlæggelser, og det indikerer, at der er potentiale for at reducere 
omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser. 

Sundhedsstyrelsen lægger op til  en styrket indsats for den ældre medicinske pa-
tient3 , så patienterne kan hjemtages hurtigere fra sygehus. Hjemmesygeplejen 
kan i særdeleshed bidrage til dette, da mange patientforløb involverer hjemme-
sygeplejen, og fordi hjemmesygeplejen med intensiverede indsatser kan bidrage 

1 Fremtidens hjemmesygepleje – statusrapport og Fremtidens hjemmesygepleje - udfordringsrapport. 
KL og Sundhedskartellet, marts 2011.

2 ”en analyse af ældre medicinske patienters forløb - på tværs af kommuner og regioner”, ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse, oktober 2009

3  ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan”, Sund-
hedsstyrelsen 2011.
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til at forebygge, at borgerne får behov for (gen)indlæggelser på sygehus. det får 
betydning for sygeplejerskernes fremtidige samarbejde både internt mellem de 
forskellige faggrupper i kommunen, og på tværs af sektorer mellem kommune, sy-
gehus og almen praksis.

udviklingen giver anledning til nye overvejelser om, hvilke faglige kompetencer, 
efter- og videreuddannelse, og grad af specialisering hjemmesygeplejersken skal 
have, samt hvilken rolle hjemmesygeplejen skal spille i det fremtidige sundheds-
væsen. desuden kan sygeplejersker være med til at sætte nye udviklingstiltag og 
kommunale sundhedstilbud i gang og sætte fokus på meningsfuld dokumentation.

Flere nye og mere komplekse opgaver i den kommunale sygepleje: 

1. Konkrete kliniske opgaver fx medicinering, sårpleje, dræn, sonder, kate-
tre, iv-adgang samt opgaver i relation til udredning, klargøring til elektive 
indgreb og mobilisering efter operation. 

2. Koordinerende og logistiske opgaver i relation til ambulante udred-
nings- og behandlingsforløb. Herunder et øget antal borgere med kom-
plekse sygdomme, som kræver øget koordinering af undersøgelser. des-
uden samarbejde med en række nye specialiserede aktører i form af fx 
udgående specialteams fra sygehussektoren.  

3. Information og vejledning, herunder psykosocial støtte og pleje som 
følge af angst og utryghed relateret til at være syg (af fx kræft eller hjerte-
sygdom). de vejledende opgaver er især målrettet kronisk syge og i forhold 
til medicinering, fx oplæring i insulingivning, inhalationsmedicin, kateter-
pleje og stomipleje.

Kilde: Fremtidens hjemmesygepleje – Statusrapport, 
KL og Sundhedskartellet, marts 2011
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Udviklingen i antal sygeplejersker i kommunerne
Til trods for en betydelig vækst i opgaverne er  antallet af sygeplejersker i kommunerne ikke steget 
gennem de seneste 10 år. Antallet af hjemmesygeplejersker skal ses i lyset af, at der er kommet be-
tydeligt flere social- og sundhedsassistenter i kommunerne. der vil i fremtiden blive behov for flere 
sygeplejersker i kommunerne til at varetage de nye opgaver, som spænder vidt. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Basis-
spl.

8054 7937 7792 7810 7762 7768 7729 7768 7647 7591 7830

Kilde: Fremtidens sygepleje – statusrapport, KL og Sundhedskartellet , 2011.

derFor eN syGeplejersKeproFIl For syGeplejersKer I  
KommUNerNe
udviklingen i den kommunale sygepleje forudsætter, at i som sygeplejersker har 
den nyeste viden, uddannelse og de rette kompetencer for at kunne yde en høj 
faglig kvalitet i sygepleje, behandling, forebyggelse og rehabilitering. det er des-
uden vigtigt, at jeres ressourcer bruges optimalt i den daglige praksis, så der lokalt 
skabes de bedst mulige rammer for at udvikle og forbedre sygeplejen, behandlin-
gen og patientforløbene. 
der er løbende ændringer i arbejdsdelingen mellem de forskellige faggrupper i sy-
geplejen, og her er det vigtigt, at arbejdsdelingen lokalt sker på baggrund af faglige 
overvejelser. udarbejdelsen af en lokal sygeplejerskeprofil kan være med til at syn-
liggøre netop de funktioner sygeplejersken skal varetage, men også de opgaver, 
der med fordel kan flyttes fra jer til andre faggrupper eller fra læger til jer. 
udvikling af lokale sygeplejerskeprofiler kan følges op med udvikling af profiler for 
de andre sundhedsfaglige personalegrupper i kommunen. 
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HvAd er eN syGeplejersKeproFIl?

en sygeplejerskeprofil synliggør og beskriver tre ting: 
• For det første - hvilke sundhedstilbud, sygepleje og behandling, i som sygeple-

jersker skal prioritere i den daglige praksis. 
• For det andet - i hvilke praksissituationer og hvornår i patientforløbet, der kræ-

ves sygeplejerskekompetencer.  
• For det tredje - hvilke sygeplejerskeressourcer, kompetencer og kvalifikationer, 

der er påkrævet lokalt, for at yde en høj kvalitet i sygeplejen, sikre høj patientsik-
kerhed og sikre udvikling af sygeplejefaglige indsatser.

en sygeplejerskeprofil udarbejdes lokalt i det felt sygeplejerskerne arbejder i. det 
kan være i et sundhedscenter, en sygeplejeklinik, hjemmesygeplejen, akutteam 
m.v.

med en sygeplejerskeprofil bliver det samtidig synligt for brugerne, de politiske
beslutningstagere og jer selv, hvilke funktioner i skal have, for at brugerne tilbydes 
faglig forsvarlig4  sygepleje.

redskaber til brug for udvikling af en sygeplejerskeprofil
det er brugernes behov og helhedssituation (fysisk, psykisk og socialt), der 
afgør graden af behov for sygeplejerskekompetencer. der tages udgangs-
punkt i:
• Brugerne og deres aktuelle situation (praksissituationer)
• gældende lovgivning 
• Sygeplejerskens fire funktionsområder  
• den danske kvalifikationsramme, som beskriver niveauforskellen mellem 

uddannelser

HvordAN Kommer mAN I GANG med eN syGeplejersKeproFIl?

Brug guiden her som det første skridt på vejen mod at udarbejde en sygeplejerske-
profil på jeres arbejdsplads. 
en profil bygger på grundige, sygeplejefaglige drøftelser mellem sygeplejersker, 
tillidsrepræsentanter og ledere. Start med at gøre jer klart, hvorfor i har brug for en 
sygeplejerskeprofil på jeres arbejdsplads, og hvordan i har tænkt jer at bruge den. 
Skal der fx lægges en langsigtet strategi for den forebyggende og/eller behand-

4 Faglig forsvarlighed, dansk Sygeplejeråd 2011. www.dsr.dk
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lende sygepleje eller for fremtidig kompetenceudvikling og efteruddannelsesbe-
hov? 

Nogle gode råd
Planlæg møderne i god tid og inddrag alle sygeplejerskerne. udarbejd en fælles/
ensartet skabelon til at nedskrive guldkornene/ konklusionerne fra debatmøderne. 
det er svært at huske bagefter, når profilen skal beskrives. gør det enkelt. Tænk 
over, at i/sygeplejerskene skal kunne anvende profilen som et redskab i det daglige 
arbejde. Formuleringerne skal ikke være visionære eller som hensigtserklæringer.
Tag eventuelt kontakt til andre sygeplejersker, som har udarbejdet profiler, og få 
gode råd.
Tag udgangspunkt i brugerens dokumenterede behov for sygepleje og følg de fire 
trin og nedenstående spørgsmål, som inspiration til jeres drøftelser. Se yderligere 
på: www.dsr.dk/sygeplejerskeprofiler 

TrIN 1

Beskrivelse af brugernes praksissituationer
i beskriver og definerer de praksissituationer, der er aktuelle for jeres felt. i kan 
eventuelt blive inspireret af marit Kirkevolds beskrivelse af de fire praksissitua-
tioner ( bilag 1), og marit  Strandquists arbejde med KOmPASS56, der er et kompe-
tencebaseret styringssystem i kommunerne. Formålet med KOmPASS er kvalitet 
for brugeren, motiverende arbejdspladser for de ansatte og effektive ydelser for 
arbejdsgiveren gennem rigtig brug af kompetenser.
ud fra hver af jeres praksissituationer beskrives krav til viden, færdigheder, kompe-
tencer og behov for koordination for at kunne yde en optimal sygepleje. Her kan sy-
geplejerskens færdigheder eventuelt beskrives ud fra P. Benner, og i kan ligeledes 
med fordel tage udgangspunkt i taksonomien fra den danske kvalifikationsramme 
(bilag 3), så beskrivelsen viser vidensniveauet. Hermed bliver det tydeligt for jer, 
hvornår og hvilke sygeplejerskekompetencer, der er påkrævet. 
Hvordan definerer i fx en kompleks situation? Hvad kræver den enkelte patientsi-
tuation af sygeplejefaglige kompetencer og samarbejde både internt mellem fag-
grupper i kommunen og tværsektorielt? Andre situationer kan fx være: en akut-, en 
stabil-, en forebyggende - eller en rehabiliteringssituation.

5 Kompetence i hjemmetjenesten - Kvalitet og forutsigbarhet for pasienten, marit Strandquist, norsk Sy-
kepleier Forbund 2007.

6 KOmPASS, rapport, norsk Sykepleier Forbund 2009.
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TrIN 2

Gældende lovgivning - Hvad er de overordnede rammer og forudsætnin-
gerne for at yde sygepleje i jeres arbejdsfelt? 
gennemgå rammer og forudsætninger sammen og forhold jer til forudsætnin-
gerne for at yde kvalitet i sygeplejen på jeres arbejdsplads. drøft og tag stilling til 
nedenstående.

Hvilke rammer og krav sætter:
• Lovgivningen?

• Særligt sundhedsloven, serviceloven, autorisationsloven og vejledning om 
hjemmesygeplejen (Vejledning nr. 102 af 11/12/2006)7 .

• Sundhedsaftalerne?

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger?
• Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en national 

handlingsplan
• demensindsatsen
• Forløbsprogrammer og pakkeforløb for borgere med kroniske sygdomme, m.v.

• KLs ældrepolitiske og sundhedspolitiske udspil?
• nye prioriteringer af indsatser og udviklingsretninger, fokus på hjælp til selv-

hjælp.

• den kommunale sundhedsprofil?
• Hvordan er sammensætningen af køn, alder, civilstand og øvrige sociale for-

hold?
• Hvilke sundhedsindsatser er der behov for i fremtiden i jeres kommune?

• den kommunale sundhedspolitik ?
• mål og visioner for forebyggelse, behandling og sygepleje, sammenhængen-

de forløb
• Specielle tilbud til borgerne
• nye udviklingsmuligheder i sygeplejen, fx sygeplejersker med ekspertfunktio-

ner, nye opgavefordelinger
• Organiseringen af sygeplejen i kommunen.

7 Vejledning om hjemmesygeplejen. VeJ nr 102 af 11/12/2006. www.retsinformation.dk
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TrIN 3
sygeplejerskens fire funktionsområder  - Gå i dybden i forhold til praksis-
situationerne
i kan drøfte og tage stilling til, hvad de fire funktionsområder (bilag 2) betyder helt 
konkret i jeres hverdag. Hvad er fx et komplekst forløb i jeres arbejdsfelt, og på 
hvilke områder skal sygeplejersker have specialviden? Skal sygeplejersken have 
en videreuddannelse for at varetage specielle funktioner eller andre kompeten-
cer? Her kan i tage udgangspunkt i de praksissituationer, i selv har defineret og 
beskrevet i jeres felt, så jeres funktionsområder relateres til jeres konkrete brugere 
og praksissituationer. Hvor er det nødvendigt med sygeplejerskekompetencer, og 
hvor kan andre faggrupper tage over? det er vigtigt at have fokus på faglig for-
svarlighed i jeres prioriteringer. Begrebet faglig forsvarlighed forstås her som en 
absolut mindste norm, som sygeplejen i praksis bør ligge et niveau over for at sikre, 
at sygeplejen udføres med omhu og samvittighedsfuldhed8 .

Sygeplejersker udfører sygepleje
de konkrete kliniske opgaver er stigende i hjemmesygeplejen, herunder nye opgaver 
med forberedelse af brugeren til elektive indgreb og mobilisering efter operation. 
Beskriv ud fra de forskellige praksissituationer, hvad der er karakteristisk ved jeres 
handling og vurdering. Hvilke vidensområder og –niveau samt sygeplejefaglige kom-
petencer kræves? 

• Hvilke sygeplejeopgaver skal i prioritere? Hvorfor?
• Hvor i patientforløbet9  er der brug for jeres viden og kompetencer – i hvilke si-

tuationer? det er en fordel at beskrive patientforløbet først.
• Hvordan definerer i specialiseret sygepleje? 
• er der behov for sygeplejersker med specialviden?  På hvilket uddannelsesni-

veau?
• Ved hvilke brugere / forløb / praksissituationer er det tilstrækkeligt, at i fungerer 

som konsulenter?
• Hvordan sikrer i fokus på forebyggelse af risikofaktorer og folkesygdomme?

• Hvilken indsats kræver det og hvilke kompetencer? 
• Hvad er sygeplejerskens ansvar?

8 Autorisationsloven kap. 5. § 17: en autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed 
forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økono-
misk ordination af lægemidler m.v.

9 Summen af de aktiviteter, kontakter og hændelser i sundhedsvæsenet, som en patient eller en define-
ret gruppe af patienter oplever i relation til den sundhedsfaglige ydelse (definition i dSKS 2003)
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Sygeplejersker leder, planlægger og koordinerer sygepleje
de koordinerende og logistiske opgaver er stigende i den kommunale sygepleje. 
Hvilke patientgrupper og -forløb skal i prioritere at lede, planlægge og koordinere? 
det er her vigtigt at huske, at den enkelte bruger/patientsituation ofte skifter mel-
lem de forskellige praksissituationer.

• Hvordan sikrer i som sygeplejersker:
• Sammenhæng i patientforløbene?
• inddragelse af brugere og deres pårørende?
• Opfyldelse af sundhedsaftalerne?

• Hvordan formaliserer i samarbejdet med sygehuse, almen praksis og sundheds-
centre? Skal der være sygeplejersker, der særligt beskæftiger sig med forløbsko-
ordination hos de svageste brugere?

• Skal der visiteres til sygepleje i jeres område? Hvordan skal det gøres?
• Hvilke konsekvenser har det for brugerne, hvis det ikke er sygeplejersker, der 

visiterer til sygepleje?
• Hvordan sikrer i, at i løbende bliver konsulteret i patientforløb, som udvikler sig 

til at være komplekse?

• Hvordan samarbejder i med andre specialuddannede sygeplejersker (fx sund-
hedsplejersker, konsultationssygeplejersker m.v.)?

• Hvordan arbejder i med dokumentation i praksis, hvad er jeres rolle vedrørende:
• udarbejdelse af handle-/plejeplaner til alle brugere, så den sundhedsfaglige 

indsats er planlagt og koordineret? 
• daglig dokumentation?
• udskrivnings- og koordinationsaftaler?
• inddragelse af brugerne og deres pårørende?
• Hvilke kompetencer kræver ovenstående dokumentation af jer?

Sygeplejersker formidler sygepleje 
de vejledende opgaver og information til brugere og pårørende, især i relation til 
kronisk syge, fylder meget i hjemmesygeplejen. 

Hvad skal formidles til pårørende? Hvordan skal formidlingen ske, dvs. med hvilke 
midler og redskaber, og hvad er jeres rolle? Og hvem formidler hvad?
• Hvordan forbedrer i dialogen mellem jer og pårørende?
• Hvad er jeres rolle i uddannelse og undervisning af studerende og elever? 
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• Hvilke it-redskaber har i som sygeplejersker brug for? Her tænkes fx på anven-
delse af telemedicin, videokonferencer, videolæring. Hvordan skal de anvendes?

• Hvordan synliggør i resultaterne og kvaliteten i sygeplejen? Overfor brugere og 
pårørende, borgere, politikere og forvaltning?

• Hvordan formidler i den nødvendige viden om brugeren til de andre sundheds-
professionelle, som indgår i patientforløbet? 

Sygeplejersker udvikler sygepleje
Sygeplejersker er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. det be-
tyder, at vi som sygeplejersker er med til at sikre en kontinuerlig udvikling af sy-
geplejen, så brugerne tilbydes faglig forsvarlig sygepleje, som står mål med de 
kvalitetskrav, der stilles. 

• Hvordan arbejder i som sygeplejersker med at:
• Forbedre kvaliteten i sygeplejen?
• Anvende udviklingsprojekter i sygeplejen? 
• deltage i forskningsprojekter?
• Anvende den nyeste forskningsbaserede viden i den daglige praksis?

• Hvilke kompetencer kræves for at udvikle sygeplejen? er kompetencerne tilste-
de?

• Hvordan samarbejdes med de andre faggrupper i udviklingen af sygeplejen – 
hvilken rolle har sygeplejersken? 

• Hvilke områder af sygeplejepraksis skal i de kommende år prioriteres med hen-
syn til at udvikle sygeplejen?

• Hvad er jeres rolle i arbejdet med patientsikkerhed og med at skabe en åben læ-
ringskultur -  herunder rapportering af fejl og utilsigtede hændelser?

• Hvilken strategi findes der i kommunen/ lokalområdet for kursusvirksomhed og 
efter/videreuddannelse rettet mod sygeplejerskerne? er den tidssvarende?

• Hvilken strategi findes for at sikre, at viden fra kurser og efter- og videreuddan-
nelse anvendes? Hvem skal sikre videndeling lokalt?

TrIN 4

skriv sygeplejerskeprofilen ned, så I kan bruge den som grundlag for jeres 
arbejde. 
i den forbindelse kan i overveje, om der fx skal være en person med ansvar for ud-
vikling og uddannelse m.v.
På ledelsesniveau kan man overveje, om der er idé i at udvikle en eller flere profiler, 
fx for sygeplejersker med specialviden, for sygeplejersker der arbejder med udvik-
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ling og forskning, og for sygeplejersker der arbejder med sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser eller rehabilitering.

i skal også overveje, hvordan jeres sygeplejerskeprofil bliver kendt både i jeres af-
deling, distrikt og af tværsektorielle samarbejdspartner, brugere, pårørende, le-
delse m.v.
drøft profilen med de andre faggrupper, som i samarbejder med i dagligdagen, så 
de har kendskab til arbejdsfordelingen. det vil, som tidligere nævnt, være en fordel 
at udarbejde profiler for alle faggrupper.
det er vigtigt, at i jævnligt drøfter og justerer sygeplejerskeprofilen, da sygeplejen 
og brugergrundlaget er i konstant udvikling. 
Sygeplejerskeprofilen kan også gøres tilgængelig på offentlige hjemmesider, fx 
www.sundhed.dk, så brugere, pårørende og fagprofessionelle kan læse den der, 
og på dansk Sygeplejeråds hjemmeside www.dsr.dk .
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BIlAG I

de fire praksissituationer identificeret af marit Kirkevold10  

1. den akutte situation. Karakteriseret ved pludselige og/eller uventede ændrin-
ger i brugerens tilstand. Situationen er dramatisk, kompleks og uoverskuelig og 
kræver øjeblikkelige sygeplejehandlinger

2. den problematiske situation. Karakteriseret ved, at situationen er uklar/usta-
bil og svær at definere og forudse.

3. den ikke-problematiske situation. Karakteriseret ved, at situationen er sta-
bil inden for det grundlæggende område (fx stemningsleje og kommunikation). 
Brugerens problemer og behov er kendte.

4. den problem identificerende situation. Karakteriseret ved forudsigelighed 
af problemer og nødvendige handlinger før de opstår. Her inddrages det sund-
hedsfremmende og forebyggende perspektiv.

Hver praksissituation identificeres, beskrives og eksemplificeres. ud fra hver prak-
sissituation beskrives de kompetencer, der kræves til hver situationstype, og hvor-
når der er behov for sygeplejerskens kompetencer. en bruger kan i et forløb svinge 
mellem de forskellige typer af situationer, som derfor kræver varierende grad af 
tilstedeværelse af sygeplejerske og/eller af andre faggrupper. 

Kompetence i hjemmetjenesten - KompAss  - af marit  strandquist, NsF11

grundlaget for udviklingen af det kompetencebaseret styringssystem – KOmPASS 
– udspringer af marit  Kirkevolds praksissituationer.  
ud fra hver praksissituation beskrives de kompetencer, der kræves til hver situati-
onstype, og hvilke faggrupper der har disse kompetencer, fx sygeplejerske, sosu-
assistent eller sosu-hjælper. 
netop forståelsen for de forskellige patientsituationer var afgørende for udviklin-
gen af et værktøj til beregningen af en kompetencebaseret bemandningsplan for 
den kommunale sygepleje.
i KOmPASS identificerede de deltagende kommuner seks forskellige situationsty-
per, som kræver forskellig grad af sygeplejerskekompetencer og kompetencer fra 
andre sundhedsfaglige professioner. 
de seks situationskategorier:
• uafklaret situation
• Afklaret stabil situation
• Afklaret ustabil situation
• Afklaret kompleks situation
• ustabil situation
• Akut situation

10  . Kirkevold m.: Vitenskap for praksis. Oslo: Ad notam gyldendal; 1996.

11 Kompetence i hjemmetjenesten - Kvalitet og forutsigbarhet for pasienten, marit Strandquist, norsk Sy-
kepleier Forbund 2007.
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BIlAG 2

sygeplejerskers fire funktionsområder12 
Sygeplejersker har 4 funktionsområder – uanset om man arbejder i en kommune, 
på et sygehus eller et helt tredje sted i sundhedsvæsenet.
1. At udføre sygepleje, dvs. at sygeplejersken udfører den konkrete sygepleje hos 

patienten, omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennem-
førelse, evaluering og justering.

2. At lede sygepleje, dvs. at sygeplejersken varetager den faglige ledelse af ind-
holdet i ydelsen ved udformning og gennemførelse af den enkelte patients plan 
for plejen. desuden varetages de administrative og koordinerende funktioner 
omkring pleje- og behandlingsprogram for en eller flere patienter, inkl. eventuel 
arbejdsledelse i forbindelse hermed. der er altså ikke her tale om at varetage 
opgaver i en ledende stilling.

3. At formidle sygepleje, dvs. at sygeplejersken formidler sin sygeplejeviden til 
andre, fx kolleger, samarbejdsparter og uddannelsessøgende.

4. At udvikle sygeplejen, dvs. at sygeplejersken systematisk sætter egen og an-
dres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud. 
udvikling af sygeplejen omfatter således også deltagelse i f.eks. kvalitetsudvik-
lingsprojekter for behandlings- og plejeforløb. 

12 Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen, dansk Sygeplejeråd
m.fl . (1995): ’Redegørelse fra udvalget vedrørende analyse af sygeplejerskeområdet’
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BIlAG 3

den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse

en kvalifikationsramme er en samlet systematisk beskrivelse af de forskellige ty-
per af grader som udbydes inden for et givent uddannelsessystem. Kvalifikations-
rammen beskriver de forskellige uddannelsesniveauer, herunder niveau for viden, 
færdigheder og kompetencer. 

den danske kvalifikationsramme

Bachelorniveau

personer der opnår grader på dette niveau

Viden • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profes-
sion eller et eller flere fagområder.

• Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis.

Færdigheder • Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og red-
skaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til be-
skæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen.

• Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger 
samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

• Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodel-
ler til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og 
brugere.

Kompetencer • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situa-
tioner i studie- eller arbejdssammenhænge.

• Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samar-
bejde med en professionel tilgang. 

• Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen 
læring i forskellige læringsmiljøer.

det kan være en fordel at se kvalifikationsrammen ift. niveauet over og under. Se 
mere på undervisningsministeriet hjemmeside www.uvm.dk 
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