


� Hvem er vi og hvordan endte vi på Plejehjem

� Hvad er Pilehuset





� Set fra Basissygeplejersken

� Set fra de nyuddannede sygeplejersker

� Set fra et ledelsesmæssigt

� Set fra borgerens

� Set fra den faglige vinkel

� Set fra tværfagligheden

� Set fra karriere  vinklen



� Kontaktperson for borgeren

� Hjem fra hospitalet

� Ændring af tilstand

� Uddelegering

� Læge/hospital

� Reduktion/ændring af medicin

� Opdage tilstande på vej

� Monofaglige netværk

� faggrænser



� Fokusgruppe interw

� ”Hvor vil du gerne arbejde når du er færdig 
uddannet?”

� ”Hvad lægger du vægt på, når du skal vælge job?”

� ”Hvad skal der til før du ville søge job på et plejehjem?”



� ”Mange vil være der hvor der er aktion”

� ”De vil ikke være i hjemmeplejen, der skifter man bare 
bleer og spiser kage”

� ”Vil ikke være på plejehjem, fordi der er for få rigtige 
sygeplejeopgaver”



� ”At man aldrig er alene”

� ”introstillinger”

� ”Kurser undervejs”

� ”Mange sygeplejersker”



� Tag en beslutning og hold fast

� Mindst 5 skal der til

� Monofaglige netværksmøder

� Klar faglig profil

� Ideen om en mentor

� De skal være der for at kunne gå ind i tilstandene og 
situationerne



� ”Dårlige oplevelser fra praktikken”

� ”De kliniske vejleder skal være dygtige”

� ”Dårlige rygter, ”oversygehjælper kultur”

� Uddannelsen skal tilrettelægges, så man bliver mere 
selvstændig” (man bliver trænet i hjælpeløshed)

� ”Brug for at opbygge faglig selvtillid” 



� Borgerne er blevet mere komplekse

� 50% kræver sygeplejerske kompetencer bare på den 
medicinske del

� Peg sonde, kath, sår, inj, akutte skader, lægesamtaler, 
obs begyndende somatiske tilstande

� Medicin dosering og opfølgning

� Terminal pleje

� Sikre den faglige standard/vejlede kollegaer



� Personcenteret omsorg

� Pædagogik uden konflikter



� Det lugter af fagkamp

� Ledelsen skal hjælp og tale borgerens sag



� Hvis man mener, at sygeplejersker  har den bedste 
faglighed til at lede plejehjem, så skal der også være 
basissygeplejersker 

� Ellers har vi tabt kampen om ledelse/magt af 
plejehjemmene










