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Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersken i Århus Kommune 

Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne 

hverdagsfortællinger, den gældende lovgivningen omkring hjemmesygepleje, 

Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje og de sygeplejeetiske regler. 

 

Sygeplejeprofilen for hjemmesygeplejersker er henvendt til hjemmesygeplejerskerne, deres 

ledere og samarbejdspartnere, samt andre med interesse for hjemmesygeplejerskernes 

virksomhedsfelt.   

 

Formål 
Formålet med sygeplejeprofilen er at beskrive hvilket virksomhedsfelt og funktionsområder 

hjemmesygeplejersken varetager i Århus Kommune, for at opfylde forpligtigelserne omkring 

hjemmesygepleje.   

Sygeplejeprofilen for hjemmesygeplejersken skal være med til at sikre en høj og ensartet 

kvalitet af de sygeplejefaglige ydelser i hjemmeplejen og i plejeboligerne.  

Sygeplejeprofilen kan danne rammen for en beskrivelse af lokalområdets behov for 

sygeplejefaglige ydelser samt for sygeplejerskernes kompetenceudvikling og deres behov for 

for videre- og efteruddannelse.  

 

Baggrunden for beskrivelsen af sygeplejeprofilen 
Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller nye krav til den primære sundhedstjeneste hvilket 

indebærer, at hjemmesygeplejen i øget omfang skal løse komplekse og specialiserede 

sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehuse og almen praksis (1). 

Hjemmesygeplejersken bliver omdrejningspunktet i det tværsektorielle samarbejde mellem 

Regionens sygehuse, de private klinikker, de praktiserende læger og Århus Kommunen 

Samarbejdet skal ske på et højt fagligt niveau og med ensartede krav til sygeplejerskens 

kompetencer, og borgerne skal oplever sammenhæng i de leverede sygeplejefaglige ydelser.  

Fremtiden rummer store udfordringer for hjemmesygeplejen. Det kræver høj faglighed, klar 

sygeplejefaglig profil og prioritering af de sygeplejefaglige ydelser til komplekse 

sygeplejeopgaver.  

Allerede i 2005 blev der i Århus Kommune sat fokus på hvilke arbejdsopgaver 

hjemmesygeplejerskerne skulle påtage sig.  I samarbejde med DSR Amtskreds beskrev 

hjemmesygeplejerskerne deres arbejdsopgaver igennem Sygeplejefortællingerne: ”Min dag 
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 som hjemmesygeplejerske – 40 fortællinger fra hverdagen1” og de danner bl.a. baggrunden 

for beskrivelsen af sygeplejeprofilen2. 

Sygeplejeprofilen er udarbejdet ud fra sygeplejens fire virksomhedsområder:  

• At udføre 

• At planlægge og lede 

• At formidle 

• At udvikle sygepleje.  

Det overordnede formål for hjemmesygeplejen  
Det overordnede formål med den kommunale hjemmesygepleje er at (1).:  

• forebygge sygdom  

• fremme sundhed 

• yde sygepleje og behandling 

• rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det  

Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor 

sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for at borgeren kan blive i 

eget hjem/plejebolig, hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, 

forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående. Det skal, ud fra en 

lægefaglig, sygeplejefaglig og social vurdering, skønnes forsvarligt. Den endelige afgørelse skal 

træffes under hensyntagen til patientens selvbestemmelsesret.  

Sammenhængende patientforløb er et af formålene i sundhedsloven (2). Tilbuddet om 

hjemmesygepleje til den enkelte borger indgår som en vigtig del heraf og skal være med til at 

skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløbet.  

Den kommunale hjemmesygepleje er således en integreret del af det samlede sundhedstilbud.  

Hjemmesygeplejersken indgår i et tværfagligt og tværsektionelt samarbejde og er ansvarlig for 

kontinuiteten og kvaliteten af sygeplejen. 

 
Hjemmesygeplejen og Århus Kommunes værdier 

Hjemmesygeplejersken skal leve op til kravene i gældende lovgivning3; herunder forpligtelsen 

til at vedligeholde egen faglig viden4. 

Hjemmesygeplejersken udfører sit arbejde ud fra Magistratsafdelingen for Sundhed og 

Omsorgs mission, vision og værdier5: 

                                                
1 Sygeplejefortællingerne: ”Min dag som hjemmesygeplejerske - 40 fortællinger fra hverdagen” er udgivet af DSR 

Århus august 2006.  
2 For yderlige baggrundsmateriale se referencelisten s. 14 
3 Lov om social service, sundhedsloven, Lov om hjemmesygepleje, Straffeloven, m.m.  
4 . i henhold til bekendtgørelse om professionsbachelor til Sygeplejersker.  
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 Mission: Sundhed og Omsorg med omtanke og værdighed. 

Vision: Borgerne skal kende os på høj kvalitet gennem faglighed, omhu og 

medmenneskelighed. 

Værdier: Troværdighed, respekt og engagement. 

 

Troværdighed:  
Borgeren skal have tillid til hjemmesygeplejersken og opleve, at denne arbejder professionelt 

ud fra borgerens bedste, således at borgeren oplever sammenhæng i de leverede 

sygeplejeydelser. 

Hjemmesygeplejersken skal yde sygepleje af høj kvalitet og ud fra: 

• bedste videnskabelige viden som er tilgængelig 

• det sygeplejefaglige skøn 

• de økonomiske og organisatoriske rammer  

• og med udgangspunkt i borgerens styrke, vilje og viden. 

 

Respekt:  
Sygeplejen skal udføres med respekt for den enkelte borgers livsværdier, holdninger og 

erfaringer og med et sundhedsfremmende fokus. Hjemmesygeplejersken skal gennem dialog 

med borgeren udføre omsorg med omtanke, så borgerens værdighed, selvbestemmelse og 

ansvar for egen tilværelse bevares og respekteres. 

 

Engagement: 
Sygepleje og omsorg skal altid udføres af et engageret og ansvarligt sundhedspersonale, der 

respekterer borgerens livsværdier, holdninger og erfaringer. 

Hjemmesygeplejen skal udføres med engagement og professionalisme bl.a. ved at 

dokumentere, kvalitetsudvikle, forholde sig reflekterende og analyserende til de 

sygeplejefaglige ydelser og ved at ajourføre sig fagligt.  

 

Hjemmesygeplejerskernes spidskompetencer 

Hjemmesygeplejersken fungerer selvstændigt med eget fagkompetenceområde og indgår i et 

tæt fagligt og tværfagligt samarbejde med andet sundhedsfagligt personale. 

Hjemmesygeplejersken har dansk autorisation som sygeplejerske6. 

                                                                                                                                                            
5Virksomhedsplan 2007. Århus Kommune Magistraten for Sundhed og Omsorg. 
6 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, Kapitel 13, Sygeplejersker Autorisation  
§ 54. Autorisation som sygeplejerske meddeles den, der har bestået dansk sygeplejerskeeksamen eller en udenlandsk 
eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3. Stk. 2. Ret til at betegne sig som sygeplejerske har kun den, der 
har autorisation som sygeplejerske. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af 
sygeplejerskevirksomhed og om afgrænsning heraf.  
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 Sygeplejen bygger på etiske holdninger og ansvarlighed, hvor hensynet til borgeren og til de 

samfundsmæssige behov er afgørende for udøvelsen af en professionel sygepleje og omsorg. 

Sygeplejen udøves med udgangspunkt i borgerens fortællinger og reaktion på egen 

livssituation, samt på den sygeplejefaglige vurdering heraf.  

 

Hjemmesygeplejersken er uddannet til at udføre, lede, planlægge, formidle, evaluere og 

udvikle sygepleje, der bygger på borgerens medbestemmelse og aktive medinddragelse. 

Hjemmesygeplejersken har bl.a. følgende spiskompetencer7: 

• identificerer selvstændigt sygeplejebehov, opstiller målsætninger, udfører, evaluerer og 

justerer sygepleje for borgeren. 

• samarbejder med borgeren, pårørende og andre fagpersoner i planlægning, koordinerer 

og delegerer udførelse og evaluering af sygepleje. 

• behersker og udfører sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske sygdomsforløb 

hos borgeren som f.eks. borgere med luftvejsproblemer, borgere med smerter, borgere 

med ændret perception, borgere med ernærings- og væskeproblemer eller borgeren, 

der er lidende og døende. 

• behersker centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder. 

• udøver selvstændigt sygepleje til borgere med forskellige livsopfattelser samt kulturelle, 

sociale og familiemæssige forhold. 

• understøtter borgeren i mestring af deres livssituation og varetager 

sundhedspædagogiske opgaver. 

• har et pædagogisk fokus for at sikre forebyggelse og sundhedsfremme for den enkelte 

borger ud fra borgerens og dennes pårørendes styrke, vilje og viden. 

• kommunikerer med borgerne med respekt for forskellige værdier, kultur samt 

intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger. 

• identificerer mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer 

samt i strukturelle forhold i sundhedssektoren og handler ud fra gældende etiske 

retningslinjer, regler om patientsikkerhed og miljømæssige risikofaktorer. 

• medvirker ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer knyttet 

hertil. 

• medvirker til at sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb, herunder samarbejde 

med andre faggrupper og på tværs af sektorer og institutioner.  

• behersker dokumentationspraksis og administrative procedurer samt varetager ledende 

og koordinerende opgaver med henblik på at skabe kontinuitet i pleje- og 

behandlingsforløb. 

• udfører kvalitets- og udviklingsarbejder inden for sygepleje og kan følge, anvende og 

deltage i forskningsarbejde i sundhedssektoren. 

                                                
7 Der er brugt reference fra bekendtgørelsen om professionsuddannelsen til sygeplejerske – se referencelisten. 
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Definition af sygepleje  
Vi har valgt at definere sygepleje ud fra Virgina Hendersons omsorgsteori.  

Med udgangspunkt i Virgina Hendersons8 beskrivelse af menneskets 14 grundlæggende 

fysiske, sociale og følelsesmæssige behov, udføres der både grundlæggende og mere 

komplekse sygeplejeopgaver i Århus Kommune. 

 

Definition af sygepleje ifølge Virginia Henderson: 

 

” Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at 

udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig 

død, som han/hun selv ville udføre på egen hånd, hvis han/hun havde den 

fornødne styrke, vilje eller viden, og at gøre det på en måde, der hjælper 

ham/hende til så hurtigt som muligt til at blive selvhjulpen.” 

 

 

 

Grundlæggende sygeplejeopgaver 

Med grundlæggende sygeplejeopgaver forstås opgaver, som er relateret til et stabilt og 

forudsigeligt plejeforløb. Plejeforløbet forandrer sig langsomt og som forventet, og kan udføres 

af en social- og sundhedsassistent eller andet plejepersonale, afhængig af opgavernes art. 

Hjemmesygeplejersken vurderer sygeplejeopgaven og delegere opgaven til andet 

sundhedspersonale.    

 

Komplekse sygeplejeopgaver 

Komplekse sygeplejeopgaver defineres som opgaver der er: 

• relaterede til problemområder, som griber ind i hinanden eller som er mangfoldige og 

stiller skærpede sygeplejefaglige krav til viden og observation om forebyggelse, pleje 

og behandling. 

• ustabile og hvor behovet for sygepleje kan ændres hyppigt og uforudsigeligt 

• enkeltstående og som kræver klinisk kompetence, herunder evne til at analysere, 

definere sygeplejeproblemer og begrunde handlinger ud fra sygeplejefaglig viden. 

• relateret til situationer, hvor borger eller pårørende har behov for viden og støtte til at 

identificere ressourcer og belastninger for at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til 

sundhedsfremme, sundhedssvigt og sygdom. 

 

Disse opgaver skal udføres af en hjemmesygeplejerske. 

 

                                                
8 ICN - Sygeplejens grundlæggende principper (Virginia Henderson) - 2. udgave - 2000 
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Det sygeplejefaglige område i hjemmeplejen og i plejeboligerne, er beskrevet i 

sygeplejeprofilen på de følgende sider indenfor sygeplejens fire virksomhedsområder: At 

udføre, at planlægge og lede, at formidle og at udvikle sygepleje. 
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Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker 

At udføre sygepleje  

Hjemmesygeplejersker i Århus Kommune udfører sygepleje med fokus på 

forebyggelse, rehabilitering, mestring og lindring.  

Hjemmesygeplejen udfører sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, 

bl.a. til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende mv.9.  

Hjemmesygeplejersken: 

• Yder kompleks sygepleje til borgere, som er visiteret til sygepleje. Ved behov iværksætter 

hjemmesygeplejersken nye sygeplejeydelser, som efterfølgende visiteres  

• Udføre udredning og forebyggelse af bl.a. infektion, inkontinens, demens, palliation, sår, 

underernæring og samarbejder med relevante samarbejdspartnere  

• Samarbejder tæt med andet sundhedspersonale om at tilbyde et individuelt og fleksibelt 

tilbud, som dækker borgerens behov for sygepleje døgnet rundt  

• Vurderer, hvilke sygeplejefaglige indsatsområder, der skal iværksættes hos den enkelte 

borger som er visiteret til sygepleje, og udarbejde handlingsplaner og indsatsområder i 

Vitaejournalen. Justerer og eller afslutter løbende handlingsplaner. Handlingsplanerne skal 

have et sundhedsfremmende sigte 

• Samarbejder tæt med relevante samarbejdspartnere f.eks. andet sundhedsfagligt personale, 

terapeuter, diætister, de praktiserende læger, geriatrisk team, palliativ team, 

kontinenssygeplejersker, sårsygeplejersker, sårklinikken, hospitaler og lokalpsykiatrien 

kortlægger borgerens sundhedsbehov og sygdomsrisici på det fysiske, mentale og 

sociokulturelle plan og iværksætter relevante foranstaltninger 

 

Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver. Det kan f. eks være opgaver omkring: 

• Medicinadministration og væsketerapi efter retningslinjer for medicinhåndtering og 

væsketerapi i Århus Kommune - heri indgår en vurdering af, om borgeren kan overgå til 

dosisdispenseret medicin, som foretages i samarbejde med praktiserende læge, borger og 

evt. pårørende  

• Sårpleje for borgeren efter retningslinierne for sårpleje fra sårbogen på www.saarbogen.dk. 

Kontakte relevante samarbejdspartner ved behov f.eks. sårcenteret eller sårsygeplejersken 

• Kompressionsbehandling og behov for kompressionsstrømper. Formidler kontakt til mål og 

bestilling af kompressionsstrømper 

• Katheter og stomipleje 

• Sygepleje til ernæringstruede borgere herunder bl.a. foretage ernærings udredning, 

screening og sondeernæring  

                                                
9 Skrift med kursiv er direkte uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje VEJ nr 102 af 

11/12/2006 (Gældende) 
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 • Sygepleje omkring vejrtrækning, kredsløb, undersøgelser m.m.  

• Peritonial dialysebehandling  

• Inkontinens. Vurdere inkontinente borgere og vejlede i forebyggende tiltag, samt beslutte om 

der er behov for kontinensudredning 

• Måling af blodtryk, blodsukker og prøvetagning af urin/afføring mv. 

Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling. 

Hjemmesygeplejersken: 

• Vurderer løbende borgerens helbredstilstand og har et sundhedsfremmende fokus  

• Sikrer løbende at sygeplejeydelsen justeres eller afsluttes 

• Sikrer løbende at de relevante lægeordinerede og sygeplejefaglige opgaver uddelegeres til 

andet sundhedsfagligt personale  

• Observerer, rådgiver og varetager psykisk pleje og pædagogiske opgaver hos kronisk syge og 

svage borgere, og vurderer om den sygeplejefaglige indsats er tilstrækkelig. Søger løsninger 

der giver borgeren det bedste forløb 

 

Yder borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og 

styrke den enkelte borgers og grupper af borgeres sundhed.  

Hjemmesygeplejersken:  

• Yder psykisk pleje og omsorg til borgeren og dennes pårørende  

• Støtter pårørende til kronisk syge og svage borgere og foretager løbende opfølgning. 

• Arbejder sundhedsfremmende og formidler kontakt til hjælpegrupper, terapeuter, 

sundhedsklinik og sundhedscenteret  
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At planlægge og lede sygepleje  

Hjemmesygeplejersker i Århus Kommune planlægger, koordinerer og leder sygepleje 

ud fra borgerens rettigheder, Kommunens kvalitetsstandarder, sundhedsaftalerne 

mellem Århus Kommune og Region Midtjylland, ud fra de sygeplejeetiske retningslinier 

og anden gældende lovgivning.   

Hjemmesygeplejersken er den der koordinerer indsatsen og er tovholder på 

sygeplejeydelserne og samarbejder tæt med sygehuse, praktiserende læger og 

sundhedsfaglige personalegrupper. 

Hjemmesygeplejen planlægger og leder sygepleje, bl.a.:  

Planlægger og leder sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje-, rehabiliterings- og palliative 

forløb samt lægeordinerede behandlingsopgaver.  

Hjemmesygeplejersken: 

• Planlægger dagens arbejde og justerer ved behov 

• Sikrer koordinering og kontinuitet af borgernes plejeforløb i samarbejde med andre 

sundhedsfaglige personalegrupper, den enkelte borger og dennes pårørende  

• Er tovholder og sikre at patientforløbene bliver helhedsorienterede, sammenhængende og 

koordinerede med en tværfaglig indsats 

• Vurderer borgerens behov for sygepleje og vurderer om borgeren kan komme i 

sundhedsklinik eller skal have hjemmebesøg  

• Varetager overordnede og koordinerende samarbejde med praktiserende læger, hospitaler, 

hospice, speciallæger, borgeren og de pårørende  

 

Planlægger og leder indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet, 

sammenhængende patientforløb, høj kvalitet og patientsikkerhed.  

Hjemmesygeplejersken: 

• Koordinerer borgenes indlæggelse og udskrivelse i samarbejde med sygehusene, den 

praktiserende læge og hjemmeplejen jf. sundhedsaftalen med Region Midtjylland 

• Vurderer om borger, som har en enten en uhelbredelig eller hastigt fremadskridende sygdom, 

hvor der kan forventes forværring, og som har en ”åben indlæggelse”, skal genindlæggelse  

• Vurderer og igangsætte fast vagt til borgeren i samarbejde med praktiserende læge eller 

lægevagt ud fra kriterierne s. 16 i Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Århus 

Kommune 

• Som er ansvarshavende, vurderer hvilken pleje der er behov for at iværksætte, når borgeren 

udskrives akut (udskrivelse i en weekend). Den ansvarshavende sygeplejerske sikrer, at der 

efterfølgende iværksættes visitation fra Århus Kommunes visitationskontor 

• Deltager ved behov i udskrivelseskonferencen på hospitalet og koordinerer 

plejeforanstaltningerne i samarbejde med visitator 
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 Sikrer sammenhæng i forhold til sociale ydelser. 

Hjemmesygeplejersken: 

• Koordinerer sygeplejen i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale og vurderer, 

hvornår sygeplejeydelsen uddelegeres  

• Har ansvar for at sikre, det sundhedsfaglige personale kan påtage sig den uddelegerede 

opgave 

 

 

 

At formidle sygepleje  

Hjemmesygeplejersker i Århus Kommune formidler sygepleje til samarbejdspartnere, 

borgere, pårørende og studerende, med respekt for den enkelte og deres vidensniveau 

og individuelle behov. 

Hjemmesygeplejen formidler sygepleje, bl.a. ved at:  

• Rådgive, vejlede og undervise borgere, pårørende og øvrige sundhedsfaglige 

personalegrupper, herunder elever og studerende  

• Fungere som sparringspartner for hjemmeplejen  

• Formidle sundhedsfremmende rådgivning, undervisning og vejledning til borgere i forhold til 

KRAM10 og i forhold til forebyggelse af deres sygdom 

• Undervise borger og eller pårørende i helt specifikke sygeplejeopgaver f.eks. 

medicinadministration og sondeernæring 

 

Medvirker til at bevare og styrke borgernes sundhed via borger- og patientrettet 

sundhedsfremme og forebyggelse f. eks: 

• Henvise borgene til relevante samarbejdspartnere som f.eks. sundhedscenteret, 

sundhedsklinikken og de forskellige sundhedsfremmende tilbud i kommunen 

 

                                                
10 KRAM er forkortelse for Kost, rygning, alkohol og motion. 
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At udvikle sygepleje  

Hjemmesygeplejersker i Århus Kommune udvikler til stadighed de sygeplejefaglige 

ydelser og arbejder efter den bedste praksisevidens på området. 

Hjemmesygeplejerskerne forholder sig konstruktiv kritisk til sygeplejen generelt og 

arbejder analytisk og reflekterende i deres arbejde. 

Hjemmesygeplejen udvikler sygepleje, herunder bl.a. ved at hjemmesygeplejersken:  

• Sætter systematisk egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle 

bedre sygeplejetilbud  

• Udvikler og forbedrer kvaliteten og sikkerheden for borgerne, bl.a. gennem dokumentation og 

kvalitetsudvikling  

• Arbejder evidensbaseret ud fra bedste kliniske praksis og deltager i implementeringen af nye 

tiltag 

• Dokumenterer sygeplejen ud fra de 11 indsatsområder i Vitae journalen og udarbejder 

indsatsområder, som senere kan bruges til kvalitetsudvikling  

• Justerer løbende handlingsplaner og indsatsområder 

• Holder sig ajour med nye pleje og behandlingsmetoder  

• Medvirke til at udvikle faget og værne om dets troværdighed 

• Arbejder udviklingsorienteret for til stadighed at varetage borgerens tarv 

• Tager selvstændigt initiativ til at ændre pleje og behandlingstilbud til borgerens bedste 

 

Medvirker i relevant regionalt udviklings- og forskningsarbejde ved at: 

• Deltage i relevant undervisning og udviklingsmøder 

• Deltage i relevante faglige netværksgrupper 

 

Medvirker i analyse af lokale sundhedsbehov og rådgiver om det lokale sundhedsvæsens 

udvikling, bl.a. når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, palliation og 

sammenhæng mellem sundheds- og sociale tilbud mv. 

Hjemmesygeplejersken: 

• Holder sig orienteret om den sociale- og sundhedspolitiske udvikling og deltage i debatten 

herom  

• Arbejder analyserende og reflekterende og vurderer til stadighed den udførte pleje og 

justerer sygeplejeydelserne løbende med henblik på at forbedre plejetiltagene 

• Arbejder sundhedsfremmende og forebyggende 

• Samarbejder med Sundhedscenteret og Sundhedsklinikker for at udvikle nye forebyggende 

tiltag. 
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Bilag 1: Vejledning om hjemmesygepleje 
 
VEJ nr 102 af 11/12/2006 (Gældende) 

Lovgivning som forskriften vedrører 

BEK Nr. 469 af 16/06/2002  

LOV Nr. 546 af 24/06/2005  

Senere ændringer til forskriften  

Forskriftens fulde tekst  

Vejledning om hjemmesygepleje  

Indledning 

Vejledningen er udarbejdet i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 469 

af 16. juni 2002 om hjemmesygepleje.  

Formålet med vejledningen er at beskrive kommunalbestyrelsens forpligtelser vedrørende 

hjemmesygepleje og indeholder endvidere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunernes 

tilrettelæggelse af hjemmesygeplejen.  

Formålet med den kommunale hjemmesygepleje  

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og 

behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det.  

Hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor 

sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at patienten kan blive i eget 

hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, 

forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående, når det ud fra en lægefaglig, 

sygeplejefaglig og social vurdering skønnes forsvarligt. Den endelige afgørelse skal træffes under 

hensyntagen til patientens selvbestemmelsesret.  

Sammenhængende patientforløb er et af formålene i sundhedsloven. Tilbuddet om 

hjemmesygepleje til den enkelte patient indgår som en vigtig del heraf og skal være med til at skabe 

kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb.  

Den kommunale hjemmesygepleje er således en integreret del af både det samlede sundhedstilbud 

og den kommunale forvaltning.  

Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller nye krav til hjemmesygeplejen. Det gælder bl.a. den øgede 

specialisering, accelererende patientforløb, det forstærkede fokus på systematisk kvalitetsudvikling 

og forbedring af patientsikkerheden, det stigende antal kronisk syge, udviklingen af nye sygepleje- 

og behandlingsmetoder, krav til dokumentation og anvendelse af IT mv. Udviklingen indebærer, at 
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 hjemmesygeplejen i øget omfang skal løse komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt 

samspil med sygehuse og almen praksis.  

Hjemmesygeplejens indhold  

Den kommunale hjemmesygepleje retter sig mod alle personer uanset alder og boform med behov 

for sygepleje.  

Nedenfor beskrives generelle funktioner, der varetages i hjemmesygeplejen:  

Hjemmesygeplejen udfører sygepleje, bl.a.:  

– Udfører sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl. a. til borgere med 

kroniske lidelser, alvorligt syge og døende mv.  

– Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver.  

– Observerer patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling.  

– Yder borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og 

styrke den enkelte borgers og grupper af borgeres sundhed.  

Hjemmesygeplejen planlægger og leder sygepleje, bl.a.:  

– Planlægger og leder sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje-, rehabiliterings- og palliative 

forløb samt lægeordinerede behandlingsopgaver.  

– Planlægger og leder indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet, 

sammenhængende patientforløb, høj kvalitet og patientsikkerhed.  

– Sikrer sammenhæng i forhold til sociale ydelser.  

Hjemmesygeplejen formidler sygepleje, bl.a.:  

– Rådgiver, vejleder og underviser borgere, patienter, pårørende og hjemmeplejens øvrige 

faggrupper, herunder elever og studerende.  

– Medvirker til at bevare og styrke borgernes sundhed via borger- og patientrettet sundhedsfremme 

og forebyggelse.  

Hjemmesygeplejen udvikler sygepleje, herunder bl.a.:  

– Udvikler og forbedrer kvaliteten og patientsikkerheden, bl.a. via dokumentation og 

kvalitetsudvikling.  

– Medvirker i relevant regionalt udviklings- og forskningsarbejde.  

– Medvirker i analyse af lokale sundhedsbehov og rådgiver om det lokale sundhedsvæsens 

udvikling, bl.a. når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, palliation og 

sammenhæng mellem sundheds- og sociale tilbud mv.  
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 Hjemmesygeplejens tilrettelæggelse  

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter 

lægehenvisning. Kommunen kan herudover træffe afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje til 

personer med ophold i kommunen, uafhængigt af boform.  

Ansvaret for tildeling af hjemmesygepleje påhviler kommunalbestyrelsen og kan ikke overdrages 

til private leverandører.  

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den kommunale hjemmesygepleje tilrettelægges således, 

at de behov for hjemmesygepleje, der opstår i lokalsamfundet, kan imødekommes, uanset at 

kommunen yder hjemmesygepleje ved aftaler med private leverandører, eller kommunen yder 

hjemmesygepleje ved egne ansatte.  

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination 

og kommunikation. Kommunalbestyrelsen skal samtidig sikre en hensigtsmæssig planlægning og 

tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen.  

Hjemmesygeplejens tilrettelæggelse bør skabe basis for løbende koordination med dels ydelse af 

personlig og praktisk hjælp efter den sociale lovgivning dels sygehusvæsenet og andre dele af 

social- og sundhedssektoren, herunder de øvrige kommunale sundhedsordninger, således at der 

sikres et sammenhængende patientforløb. Kommunen har ansvaret for at sikre mulighed for 

samarbejde med de respektive myndigheder og institutioner.  

Kommunalbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at sikre implementeringen af relevant lovgivning 

i relation til udøvelse af hjemmesygepleje.  

Personale i hjemmesygeplejen  

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede 

sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. 

Det er en afgørende forudsætning for kvaliteten af opgavevaretagelsen og patientsikkerheden i 

hjemmesygeplejen, at sundhedspersonalet har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at løse 

opgaverne inden for de beskrevne funktionsområder.  

Det anbefales således, at personalet efter endt grunduddannelse kontinuerligt erhverver viden og 

kompetence inden for relevante områder af sygeplejen, og at personalet får mulighed for at arbejde 

fleksibelt og selvstændigt ved udførelse af opgaverne.  

Plejehjælpemidler  

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i forbindelse med opgavevaretagelsen i 

hjemmesygeplejen er adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, herunder sygeplejeartikler, 

således at nødvendig sygepleje og behandling umiddelbart kan iværksættes.  
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 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at plejehjælpemidlerne er af en sådan standard, at 

hjemmesygepleje kan tilrettelægges og gennemføres med størst mulig patientsikkerhed.  

Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM)  

I henhold til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 990 af 2. oktober 2006 om 

Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen) 

§ 4a, har den kommunale hjemmesygepleje, herunder plejehjem, adgang til oplysninger i 

Medicinprofilen, når patienten  

1) har givet udtrykkeligt samtykke hertil,  

2) er visiteret til hjemmesygepleje, herunder plejehjem, i den pågældende kommune, og  

3) adgangen er relevant i forhold til behandling eller pleje af patienten.  

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 2-7, hvilke oplysninger, den kommunale 

hjemmesygepleje har adgang til på de anførte betingelser.  

Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (PEM) indeholder 

oplysninger om alle anvendelser af oplysningerne (logning).  

Den kommunale hjemmesygepleje, herunder plejehjem, har i medfør af bekendtgørelsens § 3 

adgang til at indlægge oplysninger i registeret, når betingelserne i § 4a er opfyldt.  

Instrukser  

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes fornødne lokale instrukser, der 

indeholder retningslinier for ansvar og kompetence, herunder om delegation i forbindelse med 

varetagelse af hjemmesygeplejeopgaver samt indeholder retningslinier for de procedurer, der lokalt 

skal følges i forbindelse med opgavevaretagelsen på hjemmesygeplejeområdet.  

Dokumentation  

For at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, skal det 

sygeplejefaglige personale i forbindelse med sygepleje og behandling af patienter i relevant omfang 

føre patientjournaler om planlagt og udført sygepleje og behandling af patienter, opnåede resultater 

mv. i overensstemmelse med gældende regelsæt.  

Tavshedspligt  

En patient har som udgangspunkt krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de 

under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige 

rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.  

Sundhedsloven indeholder regler om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af 

helbredsoplysninger mv. i forbindelse med bl.a. sygepleje og behandling og til andre formål.  

Også anden lovgivning indeholder regler om udveksling af oplysninger. Lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område indeholder således en regel, der giver mulighed for, at 
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 kommuner og sygehuse til brug for opfølgning af visse sager kan udveksle oplysninger om 

indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse af borgere i kommunen. Udvekslingen kan ske 

automatisk og uden borgerens samtykke.  

Ansvar  

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, 

også i tilfælde, hvor opgaverne varetages af private leverandører. Kommunalbestyrelsen vil således 

skulle føre tilsyn med, at borgerne får den ydelse, de har krav på i henhold til den afgørelse, der er 

truffet om tildeling af hjemmesygepleje.  

Tilsyn og klageadgang  

Sundhedsstyrelsen vejleder om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver efter sundhedsloven, 

herunder hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens § 214, stk. 1.  

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer 

inden for sundhedsvæsenet, jf. sundhedslovens § 215, stk. 1.  

Hjemmesygeplejerskens arbejde er omfattet af lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af 

sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.  

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af 

personer inden for sundhedsvæsenet, herunder hjemmesygeplejersker og social- og 

sundhedsassistenter, jf. lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet § 2, jf. § 4.  

Ikrafttræden  

Vejledningen træder i kraft den 1. januar 2007.  

Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens retningslinier af 31. marts 1987 for tilrettelæggelse af 

hjemmesygeplejeordninger samt supplement til retningslinierne, november 1988.  

Sundhedsstyrelsen, den 11. december 2006 

Anne Mette Dons 

/Elisabeth Hersby 

Redaktionelle noter  

I følge rettelseslisten til Ministerialtidende 2006 ændres "1988" i vejledningens sidste sætning til 

"1989" 
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Bilag 2. De sygeplejeetiske retningslinier 
Vedtaget af Dansk Sygeplejeråds kongres d. 26. maj 2004 

  

Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinier  

  

Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinier er tillid til og respekt for mennesker og 

bygger på, at det enkelte menneske er unikt men lever i sammenhæng med sine omgivelser. 

Mennesket skal forstås både i denne sammenhæng og i den konkrete situation. De etiske 

værdier kommer til udtryk i relationer mellem mennesker. 

  

Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje og er 

rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje. 

  

Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som 

behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver.[1]   

Sygepleje ydes uden nogen form for diskriminering. 

  

I De Sygeplejeetiske Retningslinier benævnes alle modtagere af sygepleje som patienter.  

  

Forudsætningen for, at sygeplejersken kan tage et etisk ansvar er, at sygeplejersker er fagligt 

velfunderet. Sygepleje baseres på omhu og samvittighedsfuldhed. De Sygeplejeetiske 

Retningslinier forudsætter, at den faglige viden er ajourført.  

  

De Sygeplejeetiske Retningslinier respekterer dansk lovgivning og tager udgangspunkt i De 

Sygeplejeetiske Retningslinier fra 1992 [2], de grundlæggende menneskerettigheder [3] og 

ICN’s etiske kodeks for sygeplejersker. [4]  

  

Anvendelsen af De Sygeplejeetiske Retningslinier 

  

De Sygeplejeetiske Retningslinier er vejledende i forskellige sammenhænge, hvor etisk 

stillingtagen er nødvendig. 

  

Det Sygeplejeetiske Råds intention er, at retningslinierne kan medvirke til at: 

  

• Fremme etiske diskussioner og overvejelser blandt sygeplejersker  

• Støtte sygeplejersker i situationer, hvor der skal træffes etiske valg  

• Fremme den gode dømmekraft med henblik på at udvikle den faglige kvalitet i 

sygeplejen  



Profil af en hjemmesygeplejerske i Århus Kommune  

 

 21 

 • Sætte fokus på etiske dilemmaer, for at synliggøre etiske valg 

 

De Sygeplejeetiske Retningslinier er ikke prioriteret men af praktiske grunde nummereret.  

  

 

1. Sygeplejersken og professionen 

  

1.1   Sygeplejersken skal tage ansvar for, at De Sygeplejeetiske Retningslinier inddrages i 

sygeplejen. 

  

1.2  Sygeplejersken skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det etiske, faglige og personlige 

ansvar for egne vurderinger og handlinger. 

  

1.3  Sygeplejersken skal i sit arbejde anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og 

omtanke. 

  

1.4  Sygeplejersken skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og støtte kolleger i vanskelige 

situationer. 

  

1.5  Sygeplejersken skal i sit samarbejde med alle faggrupper udvise respekt. I tilfælde af 

interessekonflikt, skal hensynet til patientens tarv varetages. 

  

1.6  Sygeplejersken skal medvirke til at udvikle faget og værne om dets troværdighed. 

  

2.    Sygeplejersken og patienten 

  

2.1  Sygeplejersken skal udøve omsorg og medvirke til at beskytte og bevare liv.  

Sygeplejersken skal medvirke til, at udsigtsløs behandling[5] afsluttes eller ikke påbegyndes.  

Sygeplejersken skal medvirke til at lindre lidelse og bistå til en værdig død.  

Sygeplejersken må ikke medvirke til behandling, der alene har til hensigt at fremskynde en 

patients død.  

  

2.2  Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er 

nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte patients 

ønsker og behov samt patientens livssituation. 

  

2.3  Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge 

selvbestemmelsesretten. 
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 2.4  Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet. 

  

2.5  Sygeplejersken skal beskytte patienten mod krænkende handlinger, også i situationer, 

som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller anden rettighedsbegrænsning. 

  

2.6  Sygeplejersken skal, ved loyalitetskonflikter mellem ansættelsesstedets forhold og 

muligheden for at udføre forsvarlig sygepleje, arbejde for at varetage patientens tarv. 

  

2.7  Sygeplejersken skal værne om fortrolige oplysninger om patienten. 

  

2.8  Sygeplejersken skal vise respekt og omsorg for pårørende. Hvis der opstår interesse-

konflikt mellem patient og pårørende, skal patientens tarv varetages. 

  

3.   Sygeplejersken og samfundet 

  

3.1     Sygeplejersken skal holde sig orienteret om den sociale- og sundhedspolitiske udvikling 

og deltage i debatten herom. 

  

3.2     Sygeplejersken skal arbejde for prioriteringer, der sikrer en retfærdig og 

hensigtsmæssig ressourcefordeling, og som tilgodeser de grupper af patienter, der har størst 

behov for sygepleje. 

  

3.3     Sygeplejersken skal medvirke til at synliggøre de konsekvenser, de politiske 

prioriteringer får for sygeplejen. 

  

3.4     Sygeplejersken skal forholde sig kritisk til udviklingen inden for den bioteknologi og 

sundhedsteknologi, som har konsekvenser for sygeplejen. 

  

3.5     Sygeplejersken skal i sit arbejde tage et ansvar for at beskytte miljøet mod forurening 

og undgå unødvendigt ressourceforbrug. 

  

3.6     Sygeplejersken skal ved offentlig fremtræden være bevidst om, hvorvidt dette sker som 

ansat, som fagperson eller som privatperson. 

  

3.7     Sygeplejersken skal værne om fagets omdømme.    

 

[1]   Bekendtgørelse nr. 232 af 30.03.2001 om sygeplejerskeuddannelsen § 1, stk. 2, nr. 1 

[2]   Sygeplejeetiske Retningslinier, vedtaget maj 1992 på DSR’s kongres 

[3]   FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) 
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 [4]   International Council of Nurses (ICN). Det første etiske kodeks for sygeplejersker blev 

godkendt i 1953 og er senest revideret i år 2000 

[5]   Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling § 3. Ved behandling forstås i denne 

lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og 

sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient m.v. 

Patienters retsstilling er fra 24/06/2005 indføjet i Sundhedsloven (LOV nr 546), afsnit III . 
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Bilag 3.  Virgina Hendersons 14 behovsområder  
 

 

Virgina Hendersons 14 behovsområder  

1. At trække vejret (respiration) 

2. At spise og drikke (ernæring) 

3. At udskille kroppens affaldsstoffer (udskillelse af affaldsstoffer) 

4. At gå, sidde og ligge, at bevæge sig fra en stilling til en anden (mobilisering, 

indtagelse af stillinger) 

5. At sove og hvile (søvn og hvile) 

6. At vælge tøj, at klæde sig på og af (påklædning) 

7. At regulere legemstemperaturen (varmeregulation) 

8. At holde kroppen ren og soigneret, at beskytte hud og slimhinder (personlig 

hygiejne) 

9. At undgå farer i omgivelserne, at undgå at skade andre (sikkerhed og 

tryghed) 

10. At kommunikere med andre ved at udtrykke følelser, behov, bekymringer, 

eller meninger 

(meningsfuld kontakt) 

11. At praktisere egen tro og egne værdier (livsværdier) 

12. At arbejde eller være engageret i produktiv beskæftigelse (produktivitet) 

13. At foretage rekreative aktiviteter (velvære og adspredelse) 

14. At lære, at opdage, at udvikle sig (udvikling) 
Ingegerd Harder efter Virginia Henderson. Sygepleje ud fra grundlæggende behov  Sygeplejersken Blad nr. 44/2000 

 

 

Virginia Henderson blev født i 1897 i Kansas City, Missouri. I 1918 begyndte 

hun på Army School of Nursing ved Walter Reed Hospital i Washington. Hun 

afsluttede sygeplejerskeuddannelsen i 1921. 

I 1932 opnåede hun bachelorgraden BS og i 1934 mastergraden MA, fra 

Teachers College, Columbia University i New York. Her virkede hun som klinisk 

instruktør og associate professor i 14 år. 
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Bilag 4. Kvalitetsstandard for sygepleje i Århus Kommune 
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