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Forord 

Dette er en pixiudgave af Lyngby-Taarbæk kommunes 
Sygeplejeskeprofil

Sygeplejerskeprofilen gør det klart, hvilke funktioner 
Lyngby-Taarbæk kommunes sygeplejersker skal 
varetage, for at borgerne kan få en ensartet høj 

kvalitet og en øget patientsikkerhed.

Hverdagens usynlige prioriteringer kommer med 
Sygeplejerskeprofilen frem i lyset og er med til at 
sikre, at det er et bevidst valg, hvornår det er en 
sygeplejerske, der skal løse en given opgave, og 

hvornår det er anden faggruppe. 

Profilen beskriver hvilke sygeplejeressourcer, - 
kompetencer og - kvalifikationer, der skal være synlige 

i Lyngby-Taarbæk Kommunes sygepleje.



Målet er at yde den bedst mulige sygepleje for 
borgerne — med fokus på forebyggelse  

og sundhedsfremme.

Sygeplejerskeprofilen tager udgangspunkt i  
Lyngby-Taarbæk kommunes primærsygeplejerskers 

betragtninger, udtalelser og oplevelser af 
sygeplejerskens funktion. 

Der er udarbejdet et baggrundsmateriale i form af  
en rapport, der er tilgængelig på samtlige 

områdecentre i kommunen.



Definition af sygepleje 

”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.” 

 
 

Virgina Henderson 

 



Visioner for sundheds- og ældrepolitikken i  
Lyngby-Taarbæk Kommune  

”I Lyngby-Taarbæk Kommune 
styrker den sundhedsfremmende 
og forebyggende indsats 
borgernes evne og muligheder 
for at træffe sunde valg og for 
at leve et sundt liv med høj grad 
af livskvalitet for den enkelte”. 
(Lyngby-Taarbæk kommunes 
Sundhedspolitik)

”Lyngby-Taarbæk Kommune skaber rammerne for, at de 
ældre borgere kan leve et godt og trygt liv med trivsel og 
livskvalitet – og dermed får flest mulige gode år.”   

(Lyngby-Taarbæk Kommunes Ældrepolitik)

Sygeplejerskerne arbejder ud fra Social- og 
Sundhedsforvaltningens fælles værdigrundlag:

Udvikling · åbenhed · faglighed · spontanitet 
· medansvar · anerkendelse



Definitioner 

Et kompleks sundhedsproblem er, når der er uafklarede 
sundhedsproblemer, som er mangfoldige og griber ind i 
hinanden. Komplekse sundhedsproblemer kræver stort 
overblik og stiller skærpede krav til sygeplejefaglig viden 
og indsigt i observation, analyse, forebyggelse, pleje og 
behandling.

Et stabilt sundhedsproblem betyder, at den planlagte 
indsats virker, og at borgeren bevarer det nuværende 
sundhedsniveau.

Et ustabilt sundhedsproblem betyder, at borgerens 
sundhedsniveau svinger – både til det bedre og til det 
værre, og at det er nødvendigt hyppigt at ændre på 
indsatsen.

Sundhedsfremme er sundhedsrelateret aktiviteter, der 
søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden 
ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere 
borgeres ressourcer og handlekompetence.

Forebyggelse er sundhedsrelaterede aktiviteter, der rettes 
mod at forhindre udviklingen af sygdom eller risikofaktorer 
for sygdom eller reducere følgevirkningerne af sygdom.



Rehabilitering er målrettede og tidsbestemte 
samarbejdsprocesser mellem en borger, pårørende og 
fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko 
for at få betydelige begrænsninger i sine fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og 
meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 
livssituation, og beslutninger består af en koordineret, 
sammenhængende og evidensbaseret indsats.





Følgende fire områder er hovedfunktioner for 
sygeplejersker i Lyngby-Taarbæk Kommune

•  At udføre sygepleje

•  At lede, planlægge og koordinere sygepleje

•  at formidle sygepleje

•  at udvikle sygepleje 



At udføre sygepleje
 
Sygeplejersken skal beskæftige sig med de situationer og  
borgerforløb, hvor sygeplejerskens kompetencer gør en 
forskel for borgerens sundhed og sikkerhed.

• Sygeplejersken udfører sygepleje hos borgere, der har 
komplekse og ustabile sundhedsproblemer.  

• Sygeplejersken udfører lægeordineret behandling og 
forberedelser til undersøgelser.

• Sygeplejersken aflægger første besøg hos nye 
borgere. 

• Sygeplejersken tilbyder et opfølgende besøg sammen 
med egen læge indenfor 8 hverdage ved alle 
nyudskrevne behandlingskrævende borgere, der har 
været indlagt mindst 3 dage.

• Sygeplejersken justerer eller afslutter 
sygeplejeydelserne.  

• Sygeplejersken prioriterer borgere med 
misbrugsproblemer, psykiske problemer, demens og 
terminale forløb.

• Sygeplejersken prioriterer sundhedsfremme og 
forebyggelse.  



• Sygeplejersken skal i samarbejde med social- og 
sundhedsassistenten danne sig et overblik hos 
borgere med et stabilt forløb, evaluere indsatsen samt 
supervisere personalet fagligt og personligt.

• Sygeplejersken samarbejder med ressourcepersoner 
med specialviden.  



At lede, planlægge og koordinere

Sygeplejersken skal lede, planlægge og dokumentere 
borgerens sygepleje- og behandlingsprogram. 
Sygeplejersken skal sikre udvikling af kvaliteten og yde 
faglig sparring til andre faggrupper.

• Sygeplejerskens opgave er at koordinere indlæggelser 
og udskrivelser.

• Sygeplejersken skal lede, koordinere og planlægge 
den forbyggende, sundhedsfremmende og 
rehabiliterende indsats.  

• Sygeplejerskens opgave er at skabe kontinuitet og et 
sammenhængende borgerforløb.

• Sygeplejersken skal være tilgængelig og afstemme 
forventninger mellem de involverede parter.

• Sygeplejerskens opgave i de komplekse/ustabile forløb 
er at planlægge, koordinere, udføre og dokumentere 
sygeplejen.

• Sygeplejerskens opgave i de stabile forløb er i 
samarbejde med social- og sundhedsassistenterne at 
planlægge, koordinere og uddelegere sygeplejen.  



• Sygeplejersken skal sikre, at det sundhedsfaglige 
personale har de nødvendige kompetencer til at udføre 
plejen.  

• Sygeplejersken skal være nærværende, opsøgende, let 
at kontakte og reagere på personalets observationer. 

• Sygeplejersken er faglig ansvarlig for at handle- og 
plejeplaner er oprettet og løbende bliver revideret.  



At formidle sygepleje
 
Sygeplejersken har til opgave at rådgive, undervise og 
vejlede borgere og pårørende. Sygeplejersken formidler 
sundhedsfaglig viden om sundhed og sygdom til studerende, 
elever og sundhedsfaglige kollegaer.

• Sygeplejersken fungerer som underviser, vejleder og 
faglig konsulent.  

• Sygeplejersken definerer det faglige niveau 
for sygeplejen. Sygeplejersken er rollemodel, 
argumentere på et fagligt grundlag og er garant for, at 
etik og menneskesyn er i orden.

• Sygeplejersken er praktikansvarlig i forhold til elever 
og studerende. 

• Sygeplejersken bruger kommunikationsredskaber.

• Sygeplejersken formidler sin faglige viden. 



At udvikle sygepleje

Sygeplejersken er nøglepersonen i kvalitetsudviklingen af 
de kommunale sygepleje-sundhedstilbud. Sygeplejersken 
står i spidsen for kvalitetsudvikling og medvirker til at skabe 
en høj patientsikkerhed. Sygeplejersken skal have fokus på 
forskning og udvikling.

• Kvalitetsudvikling af sygeplejen foregår ved 
vidensdeling.

• Sygeplejersker arbejder evidensbaseret og ud fra 
kliniske erfaringer samt deltager i implementering af 
nye tiltag.

• Sygeplejersken højner sin egen faglighed 
ved at deltage i og igangsætte relevante 
faglige netværksgrupper samt udviklings- og 
forskningsprojekter.

• Sygeplejersken skal holde sig orienteret om den 
sociale og sundhedspolitiske udvikling samt deltage 
i debatten herom for herigennem løbende at justere 
og forbedre sygeplejen med henblik på at højne 
kvaliteten.

• Sygeplejersken formidler udviklingstiltag og gør dem 
synlige. 
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udarbejdet af:

Sygeplejerske Susanne Schmidt 

Sygeplejerske Ulla Sanderhage Tjäder 

Social- og sundhedsassistent Britta Markussen 

2009


