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Profi l af

hjemmesygeplejersker
i Norddjurs og 

Syddjurs Kommune

 - Eksempelvis en tværfaglig indsats såsom rygestop 
eller ændring af kostvaner.

>> Undervise, vejlede og sparre i samarbejdet med 
social- og sundhedshjælpere og -assistenterne. 

>> Fungere som konsulent både generelt og specifi kt i relation 
til den enkelte borger, pårørende og til samarbejdspartnere.

>> Undervise og vejlede sygeplejestuderende såvel 
praktisk som teoretisk.

Udvikle sygepleje
>> Udvikle metoder til dokumentation og dokumentere sygepleje. 
>> Deltage i forskning og udvikling af evidensbaseret sygepleje.
>> Være en vigtig aktør og sparringspartner i udviklingen 

af tværfaglige tilbud til de dårligst stillede borgere.
>> Igangsætte og lede projekt- og udviklingsarbejde om 

sygeplejefaglige emner.
>> Deltage og indgå i kvalitetsprojekter om sundhedsfaglige emner.  
>> Udvikle samarbejdsrelationer med interessenter i lokalområdet. 
>> Deltage i udvikling af nye tiltag i kommunen 

som eksempelvis sundhedscentre.

Kilder: 
1. Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 58 af 18/01/2007. (Gældende)
2. Hvilke funktioner skal sygeplejerskerne i kommunerne have i fremtiden? 

– en guide til at udarbejde sygeplejerskeprofi ler. Dansk Sygeplejeråd. 2006
3. Sundhedsaftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. 2007
4. Sundhedsaftale mellem Syddjurs Kommune og Region Midtjylland. 2007
5. Sundhedsprofi l for region og kommuner i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed. 2006. 

http://www.sundhed.dk
6. Vejledning om hjemmesygepleje VEJ nr 102 af 11/12/2006. (Gældende) Sundhedsstyrelsen 

http://www.retsinformation.dk/DELFIN/HTML/C2006/0010260.htm 
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Sygeplejerskeprofi len beskriver:
>> hvilke sundhedstilbud sygeplejersker skal prioritere 

i den daglige praksis,
>> hvornår i et forløb der er brug for sygeplejerskens kompetencer,
>> hvilke sygeplejeressourcer, -kompetencer og -kvalifi kationer, 

der skal være til stede, for at den rigtige sygepleje kan ydes 
på rette måde til borgeren på det rette tidspunkt. 

Profi len er et redskab til at prioritere og træffe bevidste valg om sygepleje 
i kommunerne. Fremtidens hjemmesygepleje bør baseres på hjemmesyge-
plejersker, som til enhver tid matcher borgerens behov sammenholdt 
med de muligheder for udøvelse af sygepleje, der gives politisk.

Hjemmesygeplejerskens kerneområder i hjemmeplejen vil særligt være 
i relation til borgere med komplekse og sammensatte behov. Det kræver 
sygeplejersker på højt generalistniveau og sygeplejersker med spids-
kompetencer inden for relevante områder såsom demens, inkontinens, 
sårpleje, diabetes og terminal pleje m.m. 

Hjemmesygeplejersken har via sin uddannelsesmæssige baggrund de 
nødvendige forudsætninger for at indgå i den komplekse sygepleje.*

* Komplekse sygeplejeopgaver

Komplekse sygeplejeopgaver defi neres som:
>> Opgaver, som er relateret til sundhedsproblemer, der indeholder komplicerede og uafklarede 

problemstillinger, dvs sundhedsproblemer som griber ind i hinanden eller som er mangfoldige 
og stiller skærpede sygeplejefaglige krav til viden og observation om forebyggelse, pleje og 
behandling. Eksempelvis ved borgere i terminale forløb.

>> Opgaver, som er ustabile og hvor behovet for sygepleje kan ændres hyppigt og uforudsigeligt. 
Eksempelvis, når borgeren er i overgange mellem sygehus og kommune.

>> Opgaver, som er enkeltstående, og som kræver klinisk kompetence, herunder evne til at analysere, 
defi nere sygeplejeproblemer og begrunde handlinger ud fra sygeplejefaglig viden.

>> Opgaver, som er relateret til situationer, hvor borger eller pårørende har behov for viden og 
støtte til at identifi cere ressourcer og belastninger for at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold 
til sundhedsfremme, sundhedssvigt og sygdom. Eksempelvis ved svækkede, kronisk syge borgere 
med diagnoser som f. ex. demens, sclerose, kroniske lungelidelser, diabetes og ved terminal pleje.

>> Opgaver, som er tekniske og specialiserede.

Sygeplejerskers funktionsområde opdeles i fi re hovedområder:

>> At udføre sygepleje 
>> At koordinere og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb  
>> At formidle sygepleje 
>> At udvikle sygepleje 

Udføre sygepleje
>> Udføre sygepleje med fokus på pleje, behandling og styrkelse 

af egenomsorg med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. 
>> Indtænke forebyggelse og sundhedsfremme i alle besøg.
>> Udføre sygepleje til den enkelte/grupper med det mål 

at bremse den hastige vækst i livsstils- og folkesygdomme. 
>> Fastholde social- og sundhedshjælperne i, 

at der skal udføres hjælp til selvhjælp. 
>> Være en vigtig sparringspartner for 

social- og sundhedsassistenterne.
>> Styrke borgeren til selv at handle evt. i samarbejde 

med de pårørende.
>> Udføre sygepleje på et komplekst niveau.

Koordinere og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb 
>> Overordnet koordinere og planlægge ydelsen hos den enkelte 

– også i relation til inddragelsen af de pårørende. 
>> Planlægge og koordinere samarbejdet med sygehus, 

egen læge og evt. andre tværfaglige samarbejdspartnere. 
>> Inddrages i alle komplekse forløb, idet der laves 

handleplaner i relation til den enkelte borger.
>> Medinddrages efter behov ved stabile forløb.

Formidle sygepleje
>> Formidlingen af sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til 

den enkelte borger eller grupper af borgere.
 - Eksempelvis få den gangbesværede patient motiveret 

for en lille tur med rollatoren. 
>> 

Profi l af

hjemmesygeplejersker
i Norddjurs og 
Syddjurs Kommune

Lov om social service og Sundhedsstyrelsens 
vejledning om hjemmesygepleje angiver 
den indsats, som skal tilbydes borgerne 
i den primære sundhedstjeneste.

Med udgangspunkt heri beskriver denne 
sygeplejerskeprofi l de udfordringer, forventninger og krav, 
der er til hjemmesygeplejerskerne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. 
Profi len er udarbejdet af hjemmesygeplejerskerne på Djursland og 
Dansk Sygeplejeråd på baggrund af kommunernes sundhedsprofi ler 
og sundhedsaftaler og med afsæt i et empirisk materiale bestående af 
data indsamlet blandt hjemmesygeplejerskerne i de to kommuner. 

Målet med denne profi l er at give et billede af den indsats, 
som hjemmesygeplejersker i hjemmeplejen i 
Norddjurs og Syddjurs kommune kan yde.


