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 PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJ EN I 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Den nuværende organisatoriske situation 

Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i den 

primære sundhedstjeneste. Borgerne har krav på valgmuligheder, fleksibel og individuel 

behandling, som er i overensstemmelse med den enkeltes behov, det fastsatte serviceniveau og 

lovgivningens rammer. Indsatsen skal være præget af omsorg, høj kvalitet, helhed, sammenhæng, 

pålidelighed og troværdighed. Den skal til enhver tid være i overensstemmelse med de godkendte 

kvalitetsstandarder, kravet til dokumentation og de økonomiske rammer på området.  

 

Den organisatoriske styringsmodel BUM fordrer samarbejde på tværs i organisationen. I det 

hidtidige arbejde med implementering af BUM har fokus i de udførende led, især været lagt på 

social- og sundhedsassistenters og social- og sundhedshjælperes udvikling og kompetencer. Både i 

hjemmeplejen og på plejehjemmene tilkendegives et stigende behov, for at få præciseret 

Sundhedsforvaltningens krav og forventninger til de udførende sygeplejersker, så der kan 

fastlægges en strategi for, hvordan forvaltningen ønsker at anvende, rekruttere og fastholde 

kvalificerede sygeplejersker. Dette behov aktualiseres af, at de udførende sygeplejerskers faglighed 

anvendes meget uensartet og ikke altid optimalt, samt understøttes af de billeder, der tegnes af 

hverdagen i Rapporten ”Procesoptimering – BUM i praksis”. 

 

 

Fremtidens udfordringer  

Profil for sygeplejersker beskriver de udfordringer, forventninger og krav der er til de udførende 

sygeplejersker i ældreplejen. Den beskriver en dynamisk ramme for, hvordan sygeplejersker i et 

tværfagligt samarbejde skal være med til at sikre høj kvalitet i serviceydelserne til borgerne i 

forhold til pleje, behandling, omsorg, træning og aktiviteter.  Sygeplejerskeprofilens ramme 

forudsættes udfyldt lokalt i overensstemmelse med lokalområdets behov for sygeplejerskeydelser. 

Det er imidlertid ikke kun lokalområdets behov, der angiver krav til sygeplejerskers kompetencer. 

Det tværsektorielle samarbejde med f.eks. H:S og øvrige fagforvaltninger skal kunne ske på et højt 

fagligt niveau og med ensartede krav til sygeplejerskers kompetencer, så aktørerne i et  fælles sprog 

kommunikerer og samarbejder professionelt, og så borgerne oplever sammenhæng i de leverede 
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sygeplejeydelser. Fremtiden rummer store udfordringer til sygeplejen på det primære område. Der 

er forventninger om, at sygeplejersker frem over arbejder på tværs af udførerenhederne og indgår 

som centrale medarbejdere i og i tilknytning til de kommende sundhedscentre. Ligeledes er 

forventningerne at sygeplejerskerne er rustet til at indgå i det tværsektorielle samarbejde om de 

accelererede patientforløb og ”Det udgående hospital.”   

 

Ramme for sygeplejerskers virksomhedsfelt 

Sygeplejersker skal leve op til kravene i gældende lovgivning; herunder forpligtelsen til at 

vedligeholde egen faglig viden i henhold til Lov om sygeplejersker. I Københavns Kommune er 

rammen for sygeplejersker såvel som for andre faggruppers arbejde desuden 

Sundhedsforvaltningens bærende principper: Værdigrundlag, Mission og Vision. 

 

Organisatorisk arbejdes der efter BUM-modellen. Der bliver visiteret til opgaverne ud fra gældende 

kvalitetsstandarder/serviceniveau. Opgaverne løses i samspil med øvrige faggrupper og udføres i 

overensstemmelse med kommunens ramme for samarbejde mellem Pensions – og Omsorgskontorer 

og udførerenheder.  

 

Hvordan skal sygeplejerskeprofilen bruges 

Ledelsesmæssig og organisatorisk forankring 
 

Sygeplejerskeprofilen er et ledelsesredskab for ældrechefer og udførerledere. Det er ifølge 

kvalitetsstandarder for hjemmepleje og plejehjem udførerenhedens afgørelse, hvem der skal levere 

en given ydelse. Når den administrative leder i en udførerenhed ikke er sygeplejerske, delegeres det 

sygeplejefaglige ansvar til en sygeplejerske, der på baggrund af uddannelse og autorisation skal 

kunne påtage sig et særligt sygeplejefagligt ansvar. Gruppelederen, som har det administrative og 

driftsansvar skal skabe rum for den sygeplejefaglige indsats. Gruppelederen har det samlede ansvar 

for de sundheds- og ældrefaglige ydelser, der leveres af teamet. 

Fungerer sygeplejersken på tværs af forvaltningen refererer denne til ansættelsesstedets leder. 

Fagligt refererer sygeplejersken til den gruppeleder, hvor det aktuelle sygeplejefaglige arbejde 

udføres. 
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Faglig kompetence 

Sygeplejerskeprofilen er et redskab, der skal medvirke til at sikre faglig-, organisatorisk- og 

brugeroplevet kvalitet. Den skal sikre borgerne ensartet og høj faglighed i opgaveløsningen, den 

skal sætte fokus på behovet for at igangsætte relevant kompetenceudvikling i lokalområdet samt 

tiltrække og fastholde kvalificerede sygeplejersker. Profilen beskriver hvilke kompetencer, der 

tilføres organisationen, når der ansættes sygeplejersker. Den præciserer hvilke områder 

sygeplejersker skal beskæftige sig med, og den skal bidrage til, at de sygeplejefaglige ressourcer 

anvendes  på tværs af udførerenhederne. Den skal bidrage til, at sygepleje ydes til borgerne, der 

hvor borgerne befinder sig. 

 

Målet er, at det er kompleksiteten af borgernes sundhedsproblemer og den enkelte medarbejders 

aktuelle kompetenceniveau, der er styrende for hvem der i samarbejde med borgeren, løser 

opgaven. Det sygeplejefaglige ansvar udmøntes i et tæt samarbejde med andre faggrupper. 

 

Det er både nødvendigt og naturligt fremover at satse på at udvikle spidskompetencer hos 

plejepersonalet - ikke mindst i sygeplejerskegruppen. Organiseringen af kommunen i 7 

lokalområder, der alle ledes af en ældrechef, understøtter de grundlæggende tanker om at kunne 

anvende spidskompetencer på tværs af nuværende organisering i lokalområdet. En vision der er 

særdeles aktuel for de udførende sygeplejersker.  

 

Sygeplejerskers funktionsområder  

I nedenstående afsnit om profilen gennemgås med udgangspunkt i sygeplejerskers 

funktionsområde, de ansvarsområder sygeplejersker forventes at prioritere. Det præciseres 

endvidere på hvilket niveau indsatsen bør finde sted. 

 

Sygeplejerskers funktionsområde opdeles i fire hovedområder: 

• at udføre sygepleje,   

• at koordinere og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb,   

• at formidle sygepleje    

• at udvikle sygepleje.  
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I primær sundhedstjeneste er udgangspunktet respekt for borgerens måde at leve livet på, 

og de valg borgeren træffer. Kendetegnende for den professionelle indsats skal være at 

fastholde fokus på  sundhed og ressourcer.  Sygeplejersker skal arbejde på  såvel  individ-

/borgerplan, som på gruppe - og samfundsplan 

 

Profil for de udførende sygeplejersker i ældrepleje n  

Udførelse af sygepleje til  individ,  grupper og sa mfund  

Med udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation skal  sygeplejersker arbejde  med 

sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og 

sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgerens ressourcer, og formålet er at styrke 

livsmod, ressourcer og at skabe nye muligheder. 

 

Når sygeplejersker udfører pleje, medvirker de samtidig  til  kollegers og samarbejdspartneres  

kompetenceudvikling. Sygeplejersker kan selvstændigt inden for de gældende rammer planlægge, 

målsætte og følge op på  plejen, så de selv og andre medarbejdere i teamet kan udføre den.  

Sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats er en integreret del af sygeplejerskers daglige 

udfordringer, ligesom elementerne skal indgå i den faglige ledelse, formidling og udvikling af 

sygeplejen.  

 

Sygeplejersker skal koncentrere deres indsats og skabe nye muligheder ved komplekse forløb, hvor 

der er:   

• mange sundhedsproblemer, 

• uafklarede sundhedsproblemer  

• sundhedsproblemer, der indeholder etiske dilemmaer, 

• sundhedsproblemer i hurtig udvikling  

• sundhedsproblemer der indeholder kommunikative problemer.  

• sjældent forekommende sundhedsproblemer samt 

• teknisk komplekse og specialiserede opgaver  
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Sygeplejersker skal  tage initiativer til at styrke de tværfaglige ressourcer og løfte opgaver på 

gruppeplan, ved at bidrage til sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende  initiativer som 

netværksdannelse, undervisning og vejledning i sundhed og sygdom, der er relevant i det 

lokalområde, hvor de arbejder. 

 

Sygeplejersker iværksætter og deltager i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i 

lokalområdet, og  de gør deres viden tilgængelig i den sundhedsfremmende og forebyggende 

proces.  

 

Ansvar for at koordinere og yde faglig vejledning o g rådgivning -  sygepleje på 

individ, gruppe og samfundsplan 

Sygeplejersker tager kritisk og kvalificeret stilling til de sygeplejefaglige opgaver, som teamet skal 

levere i forhold til den enkelte borger. Det delegerede drifts- og administrative ansvar der er 

gruppelederens og det delegerede sygeplejefaglige ansvar der er sygeplejerskens  skal spille 

sammen i teamet, så der i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i dennes  livssituation 

udarbejdes planer, der sikrer effektiv og helhedsorienteret pleje. 

 

Sygeplejersker, der har det sygeplejefaglige ansvar, koordinerer og samarbejder tværfagligt til 

gensidig inspiration, så der skabes rum for udvikling, nytænkning og kreativitet. De bidrager til 

kompetenceudvikling i et vejledende og lærende miljø omkring den enkelte borger. I dialog med 

samarbejdspartnerne medvirker de til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø samt gode 

samarbejdsrelationer.  

 

Sygeplejersker vurderer og prioriterer, med reference til gruppelederen,  fagligt ressourceforbruget 

og agerer ud fra den gældende model for økonomistyring på sundhedsområdet. 

  

Formidle  sygepleje på individ, gruppe og samfundsp lan 

Sygeplejersker skal fremskaffe og formidle relevant viden til borgeren, så denne kan agere på 

baggrund af  et højt informationsniveau og kvalificeret faglig viden. De skal respektere borgerens 

selvbestemmelse og frie valg samt opfordre  til, at denne bruger eget netværk aktivt. De skal 

formidle deres viden skriftligt og dokumentere ved brug af  relevante redskaber. 
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Sygeplejersker skal vejlede og undervise sygeplejestuderende, elever, kolleger og 

samarbejdspartnere og yde faglig vejledning indbyrdes og tværfagligt. De skal vejlede og undervise  

personalegrupper og etablere tværfaglige netværk til videndeling. Sygeplejersker skal deltage i 

formidling af sundhedsfaglig viden til grupper af borgere. 

    

Med udgangspunkt i WHO´s "sundhed i det 2100 århundrede" og lighed i sundhed  skal 

sygeplejersker bidrage til den sundhedspolitiske debat ved at dokumentere ressourcer og 

sundhedsproblemer, og ved at gøre opmærksom på/tage initiativ til at deltage i iværksættelse af 

sundhedstiltag i lokalområderne. 

 

Udvikle sygepleje  

Sygeplejersker skal på alle niveauer kunne deltage i projekt- og udviklingsarbejde. Den erfarne og 

kompetente sygeplejerske skal kunne igangsætte og lede projekt- og udviklingsarbejde. De skal 

skabe netværk i relation til udviklingsopgaver og deltage i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af 

arbejdsredskaber og metoder til dokumentation. De skal udvikle sygeplejen ved  

• at deltage og indgå i kvalitetsprojekter om sundhedsfaglige emner  

• at deltage og indgå i udviklingsprojekter om sygeplejefaglige emner 

• at udvikle samarbejdsrelationer med interessenter i lokalområdet  
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