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Forord 

Sygeplejerskeprofilen er udarbejdet for at synliggøre de opgaver og ansvarsområder, som sygeplejersker 

arbejder indenfor i henhold til Sundhedsloven. Det er vigtigt, at sygeplejerskers kompetenceområde er syn-

ligt, for at nuværende og fremtidige udfordringer kan imødekommes. 

 

For at støtte og styrke borgernes trivsel og sundhed gennem hele livet yder sygeplejersker en individuel ind-

sats med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. De skaber og sikrer et sammenhængende og koordi-

neret forløb med en anerkendende tilgang over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere. De investerer 

i borgerens ressourcer, tager individuelle hensyn, er fagligt kompetente og tager ansvar for sundheds- og 

sygeplejen.  

 

Sygeplejersker har ansvaret for sygeplejen, og kun sygeplejersker kan ændre praksis. 

 

Sygeplejerskeprofilen henvender sig til borgere, politikere, sygeplejersker, deres ledere og samarbejdspart-

nere. 

 

1 Sygeplejerskeprofil 

1.1 Formål 

I Halsnæs Kommune er det vigtigt, at borgerne mødes af medarbejdere med de rigtige kompetencer og at 

medarbejderne fungerer som et team på den enkelte arbejdsplads, hvor alle kender hinandens kompetencer 

og ansvarsområder. 

1.2 Profilen 

 beskriver de opgaver og ansvarsområder, som sygeplejersker skal varetage 

 beskriver, hvad sygeplejersker bidrager med i et tværfagligt perspektiv i forhold til borgerne 

 synliggør arbejdet som sygeplejerske i rekrutteringsøjemed, som et job i Sundhed og Ældre1 i Halsnæs 

Kommune med attraktive udviklingsmuligheder 

                                                                 
1
 Sygeplejerskeprofilen omfatter sygeplejersker, der arbejder indenfor ældreområdet. 
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1.3 Profilens opbygning 

Indholdsmæssigt tager sygeplejerskeprofilen udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om uddannelsen til professi-

onsbachelor i sygepleje”. Heraf fremgår det bl.a. at: ”Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i 

sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for og 

med patient og borger i alle aldre. Den uddannede skal selvstændigt kunne håndtere komplekse og udvik-

lingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i 

alle dele af sundhedsvæsenet under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske 

udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse. Den 

uddannede skal selvstændigt kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samspil med 

patient, borger og pårørende om sygepleje samt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samspil på indi-

vid-, gruppe-, og samfundsniveau såvel nationalt som internationalt.” 

 

Profilen udfoldes inden for det gældende serviceniveau i Halsnæs Kommune og er udarbejdet indenfor gæl-

dende lovgivninger på det faglige område, kommunens værdigrundlag samt relevante politikker og strategi-

er.  Profilen er ikke en kompetence- eller delegationsbeskrivelse. 

 

Profilen kan anvendes til såvel nyuddannede som erfarne medarbejdere. Det er den enkelte medarbejders 

aktuelle kompetencer, der afgør, om medarbejderen skal have yderligere vejledning, oplæring eller uddan-

nelse for at varetage de opgaver, der er beskrevet i profilen. 

2 Grundlag for arbejdet som sygeplejerske  

Sygeplejersker lever op til gældende lovgivning og udfører deres arbejde med ledelsesmæssig opbakning 

samt respekt for arbejdsmiljøet.  

 

Sygeplejersker er forpligtigede til at holde sig ajour med faglig viden inden for eget kompetenceområde og 

deltage i kompetenceudvikling indenfor faggruppens overordnede kompetenceområde. 

 

Halsnæs Kommunes værdier ”redelighed, mulighed og helhed” danner sammen med ”Sundhed og Ældres” 

områdefortællinger grundlag for udøvelse af sygeplejerskers opgaver. 
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3 Opgaver og ansvarsområde 

Sygeplejersker løser opgaver indenfor eget kompetenceområde og med inddragelse af relevante samar-

bejdspartnere.  

 

Sygeplejersker har ansvar for de komplekse sygeplejeopgaver: 

Problematiske eller akutte sygeplejesituationer medfører komplekse sygeplejeopgaver, som også kan have 

sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende elementer. Komplekse sygeplejeopgaver kan være helbreds-

problemer, der kræver en sjældent forekommende, teknisk specialiseret indsats eller et højt niveau af teore-

tisk viden. Nogle opgaver er komplekse i sig selv, mens andre bliver det, når borgerens tilstand ændres. 

Komplekse sygeplejeopgaver er omfattet af sundhedsloven. Sygeplejersken har ansvar for det samlede bor-

gerforløb. 

Sygeplejersken løser opgaver indenfor Halsnæs Kommunes retningslinjer for delegering samt de til enhver 

tid gældende kvalitetsstandarder. 

3.1 Udføre sygepleje 

Sygeplejersker skal: 

 anvende, vurdere, dokumentere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile såvel som akutte 

og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb  

 anvende, vurdere, dokumentere og formidle medicinhåndtering samt ordinere medicin indenfor en 

rammedelegation 

 mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borgerforløb og sammenhænge 

 anvende og vurdere teknologier i udførelse og udvikling af omsorg, pleje og behandling  

 indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygepleje- og borgersituationer præget af forskellige kulturelle, 

professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver, samt intervenere inden 

for rammerne af gældende kodeks og lovgivning, nationalt og internationalt 

 håndtere og støtte borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg og be-

handling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sund-

hedsfremmende og forebyggende karakter 
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3.2 Planlægge og lede sygepleje 

Sygeplejersker skal: 

 vurdere, organisere, dokumentere og justere pleje- og behandlingsforløb i samspil med borger og på-

rørende på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele sundhedsvæsen  

 tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinere 

medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt involvere borger, pårørende 

og andre fagprofessionelle 

 anvende og vurdere klinisk lederskab af borger-, pleje- og behandlingsforløb, fag- og tværprofessionelt 

under hensyntagen til kvalitetssikring  

3.3 Formidle sygepleje  

Sygeplejersker skal 

 vurdere, anvende og formidle klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden til systema-

tisk at observere, vurdere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, dokumentere, evaluere og juste-

re sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau i samspil med borger, pårørende og samarbejds-

partnere 

 tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til 

borger, pårørende, fagprofessionelle og uddannelsessøgende 

 vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende ko-

deks og lovgivning 

 vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med borger 

og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.  

3.4 Udvikle sygepleje  

Sygeplejersker skal: 

 mestre relevante arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder 

og kan initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde 

 vurdere, anvende og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvik-

ling   

 håndtere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling 

 håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borgeroplevet sammenhæng 
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i borgerens hjem og i et samlet sundhedsvæsen 

4 Kompetenceudvikling 

Det er den enkelte sygeplejerskes ansvar at holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af 

egne læreprocesser og udviklingsbehov, mens det er ledelsens ansvar, at de nødvendige kompetencer til 

løsning af opgaverne er tilstede på arbejdspladsen. 

Sygeplejerskers kompetenceudvikling skal være målrettet og systematisk til gavn for borgere, arbejdsplads, 

samarbejdspartere samt den enkelte medarbejder. Kompetenceudviklingen sker med respekt for arbejdsmil-

jøet og med en ledelsesmæssig opbakning. Kompetenceudviklingen retter sig således både mod de faglige 

indsatsområder, som er aftalt for området, Sundhed og Ældre, og mod udvikling af den enkelte medarbej-

ders kompetencer i relation til specifikke opgaver og funktioner – og med respekt for den enkelte medarbej-

ders ønsker og interesser.  
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