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Sygeplejerskeprofil 
 
 i  
 

Roskilde Kommune. 
 

 
 
Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til 
hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. 
 
Sygeplejerskeprofilen er skrevet med udgangspunkt i gældende lovgivning om 
hjemmesygepleje, Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje og de 
sygeplejeetiske retningslinjer. 
Sygeplejerskeprofilen angiver den indsats, som den kommunale hjemmesygeplejerske 
skal tilrettelægge og tilbyde borgere, der bor eller opholder sig i Roskilde Kommune. 
 
Formålet med den sygeplejefaglige indsats er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde 
sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere i alle aldre.  
Den sygeplejefaglige indsats skal være i overensstemmelse med de godkendte 
kvalitetsstandarder, interne instrukser og udøves indenfor givne økonomiske rammer. 
 
Samfundsudviklingen stiller kontinuerligt nye krav til den kommunale hjemmesygepleje, 
som i øget omfang skal løse komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt 
mono- og tværfagligt samarbejde.  
 
Sygeplejerskeprofilen: 
 

• Præciserer hvilke områder hjemmesygeplejersken skal 
beskæftige sig med. 

• Sikrer borgerne et sundhedsfremmende, forebyggende og 
sammenhængende pleje- og behandlingsforløb. 

• Sikrer høj faglighed i opgaveløsningen med udgangspunkt i den nyeste 
evidensbaserede viden.  

• Sikrer relevant kompetenceudvikling, så sygepleje ydes kompetent. 
 
Sygeplejerskens kvalifikationer og 4 funktionsområder:  
 
Sygeplejersken har en mellemlang videregående uddannelse på 
professionsbachelorniveau, som kvalificerer til fortsat uddannelse på master og 
kandidatniveau.  
Uddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor of Science in Nursing (B.N.). Efter bestået 
sygeplejerskeeksamen opnås der ret til autorisation jf. Lov om sygeplejersker - og 
sygeplejersken har herefter ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske.  
 
Sygeplejersken uddannes til at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje med tillid til og 
respekt for det enkelte menneske, som er unikt og som lever i sammenhæng med sine 
omgivelser. Hjemmesygeplejerskens fungerer selvstændigt med eget virksomhedsområde 
og indgår i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde med det øvrige sundhedsfaglige 
personale. 
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Hjemmesygeplejersken er under udøvelse af de 4 
funktionsområder forpligtet til at udvise omhu og 
samvittighedsfuldhed. Hjemmesygeplejersken er ligeledes 
forpligtet til at holde sig ajour fagligt. Hjemmesygeplejersken 
skal således i takt med samfundsudviklingen - herunder 
udviklingen af sundhedssystemet, den teknologiske 
udvikling og de individuelle krav fra borgere, patienter og 
pårørende - medvirke til udviklingen af fagligheden på den enkelte arbejdsplads. På den 
måde vil det være muligt at tiltrække og fastholde kvalificerede sygeplejersker i et samfund 
og i et sundhedssystem under kontinuerlig forandring. 
 
Hjemmesygeplejerskens virksomhedsområde skal ses i relation til borgere med komplekse 
og sammensatte behov.   
 
Komplekse og sammensatte sygeplejeopgaver defineres som opgaver: 

• Der er komplicerede og hvor tilstanden er ustabil, uforudsigelig, akut og hvor 
behovet for sygepleje kan ændres hyppigt og uforudsigeligt. 

• Der indeholder uafklarede problemstillinger, eksempelvis sundhedsproblemer der 
griber ind i hinanden eller som er mangfoldige. 

• Der er enkeltstående, tekniske og specialiserede.  
• Der er 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 

 
At udføre sygepleje 
 
Hjemmesygeplejersken udfører sygepleje, rehabilitering og palliation til borgere med 
kroniske lidelser, alvorligt syge og døende m.v.. 
 
Hjemmesygeplejersken: 

• Yder som udgangspunkt kompleks sygepleje til borgere. 
• Kortlægger borgerens fysiske, mentale og sociale sundhedsbehov og 

sygdomsrisici og dokumenterer dette i CSC Omsorgsjournal. 
• Iværksætter sygeplejefaglig indsats og udarbejder fokusområder og 

døgnrytmeplaner, som dækker borgerens behov for sygepleje døgnet rundt. Dette 
dokumenteres i CSC Omsorgsjournal. 

• Sikrer at sygeplejen evalueres, justeres og afsluttes på baggrund af løbende 
observation og vurdering af borgerens helbredstilstand 

• Udfører udredning og forebyggelse af bl.a. infektion, inkontinens, demens, 
palliation, sår, underernæring og samarbejder med relevante samarbejdspartnere. 

• Udfører lægeordinerede behandlinger og undersøgelser. 
• Observerer borgerens tilstand og effekten af sygepleje og behandling 
• Yder borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og 

styrke den enkelte borgers sundhed. 
• Yder psykisk pleje og omsorg til borgeren og dennes pårørende 
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At lede, planlægge og koordinere sygepleje 
 
Hjemmesygeplejersken leder, planlægger og koordinerer sygepleje, bl.a. sundhedsfremme 
og forebyggelse, sygepleje-, rehabiliterings- og palliative forløb, samt lægeordinerede 
behandlingsopgaver. 
 
Hjemmesygeplejersken: 

• Sikrer koordinering og kontinuitet i borgerens plejeforløb. 
• Varetager det overordnede og koordinerende samarbejde med relevante 

samarbejdspartnere. 
• Koordinerer sygeplejen i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale og 

vurderer, hvornår sygeplejefaglige opgaver uddelegeres. 
• Har ansvar for at sikre, at det sundhedsfaglige personale kan påtage sig den 

delegerede opgave. 
• Leder, planlægger og koordinerer indlæggelses- og udskrivningsforløb 

   
At formidle sygepleje 
 
Hjemmesygeplejersken formidler sygepleje bl.a. ved at: 

• Rådgive, vejlede og undervise borgere, pårørende og øvrigt sundhedsfagligt 
personale, herunder elever og studerende. 

• Motivere borgere til at bevare og styrke sundheden ved f.eks. at henvise til Roskilde 
Kommunes Sundhedscenter. 

 
At udvikle sygepleje 
 
Hjemmesygeplejersken udvikler sygepleje bl.a. ved at: 

• Udvikle og forbedre kvaliteten og sikkerheden for 
borgeren gennem dokumentation og kvalitetsudvikling. 

• Arbejde evidensbaseret ud fra bedste kliniske praksis og 
deltage i implementeringen af nye tiltag. 

• Medvirke i relevant udviklings- og forskningsarbejde. 
• Deltage i relevant undervisning og udviklingsmøder, bl.a. 

”Det sygeplejefaglige råd”. 
• Deltage i relevante faglige netværks- og arbejdsgrupper. 
• Holde sig orienteret om den social- og sundhedspolitiske udvikling og deltage i 

debat herom. 
• Arbejde analyserende og reflekterende. 

  
 
 
 
Profilen er revideret i oktober 2010 af Anette Katholm, centerleder og Grethe Frahm, 
afdelingsleder. 
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Love og bekendtgørelser: 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet; Bekendtgørelse af lov om sygeplejersker, LBK nr. 759 
af 14/11/1990  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=46867 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet; Lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, LOV nr. 451 af 22/05/2006,  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10269&exp=1  
  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet; Vejledning om hjemmesygepleje, VEJ nr. 102 af 
11/12/2006 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11026  
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet; Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler; 
VEJ nr. 9429 af 30/06/2006 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10311  
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet; Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr. 
9229 af 29/04/2005 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10045  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse; Bekendtgørelse om Hjemmesygepleje, BEK nr. 
1601 af 21/12/2007,  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114395  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse; Sundhedsloven, LOV nr. 546 af 24/06/2005  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10074  
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Socialministeriet, Lov om social Service; LBK nr 1117 af 26/09/2007  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20938  
 
Undervisningsministeriet; Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i 
sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/2008 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114493  
 
Undervisningsministeriet; Lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, Lov nr. 207 af 31/03/2008 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116203  
 
Undervisningsministeriet; Lov om mellemlange videregående uddannelser, Lov nr. 481 af 
31/ 05/2000 
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sundhedsområdet, FOKUS, marts 2006 
http://www.fokus-net.dk/media/1030_106.pdf  
 
DSR; Fremtidens sygepleje i Kommunerne, 30 eksempler på nytænkning i kommunernes 
sundhedsvæsen, 2005 
http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/203/pjece_fremtidens_sygepleje_i_kommunerne_-
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