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FORORD

•     Hvilke sundhedstilbud sygeplejersker skal prioritere i den daglige praksis

•     Hvornår i patientforløbet der er brug for sygeplejerskekompetencer

•     Hvilke sygeplejefaglige ressourcer, kompetencer og kvalifikationer der  
skal være til stede, for at den rigtige sygepleje kan ydes på den rette 
måde til patienten på det rette tidspunkt

I Svendborg Kommune har vi ladet os inspirere 
af sygeplejeteoretiker Virginia Hendersons 
definition af sygepleje. Hun formulerer 
sygeplejerskens funktion således:

” Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, 
syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller 
genvindelse af sundheden (eller en fredelig død), som han 
ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, 
vilje eller viden dertil, og at gøre dette på en måde, der hjælper 
ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen” 
(Virginia Henderson)

Sygeplejerskeprofilen i Svendborg Kommune er udarbejdet for 
at skabe klarhed over sygeplejerskens nuværende virksomheds-
område og kultur.

Med baggrund i De Sygeplejeetiske Retningslinjer, Svendborg 
Kommunes værdigrundlag og i respekt for kommunens egne 
politikker samt kvalitetsstandard for sygepleje, har alle syge-
plejersker bidraget med egne betragtninger, synspunkter og 
oplevelser af deres funktion. Sygeplejerskeprofilen er udarbej-
det i forhold til de fire virksomhedsområder for sygeplejersker:

• At udføre sygepleje

• At lede, planlægge og koordinere sygepleje

• At udvikle sygepleje

• At formidle sygepleje

Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav 
til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle 
i sundhedsvæsenet.
I Svendborg Kommune mener vi, det er vigtigt at træffe bevidste 
valg om den sygepleje, vi yder til kommunens borgere. Vi har derfor 
valgt at udarbejde en sygeplejerskeprofil. En sygeplejerskeprofil er 
et dokument, der beskriver:

En sygeplejerskeprofil medvirker til at få hverdagens usynlige prioriteringer 
frem i lyset. Den er med til at sikre, at det bliver et bevidst valg, hvornår det 
er en sygeplejerske, der skal løse en given opgave, og hvornår andre 
faggrupper kan løse opgaven.

Sygeplejeteoretiker Virginia Henderson
(Marts 19, 1897-November 30, 1996). 

Arbejdede som sygeplejerske, researcher, 
sygeplejeteoretiker og forfatter.



Sygeplejerskerne i Svendborg Kommune beskæftiger sig med de 
situationer og patientforløb, hvor sygeplejerskernes kompetencer 
gør en forskel for patienternes sundhed og sikkerhed.
Det betyder, at sygeplejerskerne udfører sygepleje hos de patienter, der 
har de mest sygeplejefagligt komplekse og specialiserede patientforløb. 

AT UDFØRE SYGEPLEJE
•  Sundhedsfremme og forebyggelse
Sygeplejerskerne udfører sundhedsrelaterede 
aktiviteter, der søger at hindre udviklingen af 
sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker. 
Dermed fremmes den enkeltes sundhed og 
egenomsorg. Sundhedsrelaterede aktiviteter 
iværksættes ud fra en helhedsvurdering af 
patienten og dennes situation. Aktiviteterne 
er ud over den daglige relation til patienterne 
f.eks. forebyggende hjemmebesøg og rehabili-
teringsindsats til kronikere.

•  Akutte opgaver
Sygeplejerskerne varetager opgaver, som her  
og nu kræver sygeplejefaglig viden og vurdering, 
for at hindre komplikationer for patienten.

•  Lægeordinerede behandlingsopgaver
Sygeplejerskerne udfører lægelige ordinationer 
efter gældende regler og love, fagligt og forsvarligt.

•  Specialiseret sygepleje
Sygeplejerskerne varetager sygepleje, hvor der er 
behov for specialviden ud over generalistniveauet. 
Dette med henblik på at sikre ydelsen på et højt 
fagligt niveau inden for et specifikt område. Det 
vil sige at udføre sygepleje ud fra evidensbaseret 
klinisk erfaring og viden.

•  Komplekse patientforløb 
Sygeplejerskerne varetager sygeplejefaglige 
sammensatte problematikker, som er ustabile 
og hvor der forventes hyppige ændringer i op-
gavernes art og omfang. Der foretages helheds-
vurdering, der stiller krav til sygeplejeteoretisk 
viden og observation i forhold til forebyggelse 
og behandling. 
Sygeplejerskerne samarbejder med patienten 
og dennes pårørende i respekt for deres situa-
tion og ønsker. 
Komplekse patientforløb defineres som termi-
nale patienter, demente patienter samt patien-
ter, hvis situation er kompleks set ud fra en 
syge-plejefaglig vurdering. 

– Jeg bruger humor i mit daglige arbejde. 
Med den kan der nævnes meget, som 
ellers ville være svært at sige.



•  Plejeforløb
Med patienten i centrum afklares og afstemmes 
gensidige forventninger med henblik på at skabe 
ro og tryghed for patienten. Et forløb, der foregår 
i gensidig respekt.
Sygeplejerskerne identificerer, analyserer, 
handler, evaluerer og justerer plejeforløbet, og 
koordinerer dette i samarbejde med patienter, 
pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

•  Indlæggelses - og udskrivelsesforløb
Sygeplejerskerne sikrer, at de etablerede sam-
arbejdsaftaler mellem region og kommune 
anvendes og respekteres, så patienten og dennes 
pårørende oplever koordinering og kontinuitet.

•  Patientsikkerhed
Sygeplejerskerne er opsøgende og sikrer et 
fagligt niveau i plejen, så patientsikkerheden 
højnes, blandt andet i forbindelse med util-
sigtede hændelser.

•  Delegerede opgaver
Sygeplejerskerne vurderer om en konkret 
sygeplejefaglig opgave kan varetages af en 
anden faggruppe, under forudsætning af, at 
kompetencerne er til stede og opgaven kan 
løses fagligt forsvarligt.

•  Tværfagligt samarbejde
Sygeplejerskerne sikrer, at samarbejdet tager 
udgangspunkt i et fælles synligt og veldefineret 
mål hos patienten med henblik på optimal 
anvendelse af de tilstedeværende kompetencer. 

•  Konsulent
Sygeplejerskerne vejleder og superviserer øvrigt 
plejepersonale samt andre samarbejdspartnere, 
når der er behov for sygeplejefaglig viden med 
henblik på at sikre kvaliteten i plejen. 

•  Kontinuitet - hele døgnet
Sygeplejerskerne sikrer, at patienten oplever 
et ensartet sygeplejefagligt niveau over hele 
døgnet. Kontinuiteten sikres bl.a. via kommu-
nikation og dokumentation i det elektroniske 
omsorgssystem.

AT LEDE, PLANLÆGGE & KO ORDINERE
Sygeplejerskerne i Svendborg Kommune leder, planlægger, koordinerer  
og dokumenterer sygepleje- og behandlingsforløbene hos de patienter,  
der har komplekse og sygeplejefagligt krævende forløb. 
Sygeplejerskerne sikrer udvikling af kvaliteten og yder faglig sparring  
til andre faggrupper.

– Jeg tilstræber en hensigtsmæssig 
omgangstone, som gør at personalet  

har “mod på” at henvende sig til  
mig om faglige spørgsmål. 



•  Ny viden
Sygeplejerskerne ajourfører løbende arbejds-
metoder, procedurer og retningslinjer ud fra 
erfarings- og evidensbaseret viden.

•  Identificering af behov
Sygeplejerskernes strukturerede dataindsamling 
danner grundlaget for identificering af behov og 
er dermed grundlaget for udviklingspotentialer.

•  Ressourcepersoner og konsulenter
Ressourcepersoner er sygeplejersker med special-
viden, inden for et sygeplejefagligt område, hvor 
kolleger kan hente viden og inspiration. Funktion-
en er kendt og anerkendt i organisationen. 
Ressourcepersonens specialviden kan være 
suppleret med kompetencegivende uddannelse.
Ressourcepersonerne deltager med deres special-
viden i både interne og eksterne udviklingstiltag.
Alle sygeplejersker er også konsulenter i forhold 
til øvrige faggrupper med henblik på at udvikle 
og kvalitetssikre sygeplejen og har det sygeple-
jefaglige ansvar hos patienterne.

•  Innovativ kultur
Sygeplejerskerne arbejder innovativt ved at 
sætte spørgsmål ved eksisterende viden og 
arbejdsgange. De afprøver nye metoder samt 
skaber en åben faglig dialog. 

•  Forskning i sygepleje
Sygeplejerskerne i Svendborg Kommune deltager 
i forskningsprojekter både på kommunalt og 
regionalt niveau. Sygeplejerskerne har via højt 
fagligt niveau en væsentlig rolle som aktører 
inden for forskning.

•  Proaktive høringspartnere
Sygeplejerskerne er aktive høringspartnere  
inden for alle områder, der vedrører sygepleje-
faglige problemstillinger. Sygeplejerskernes  
viden er essentiel og medinddrages i beslutnings-
processerne. 

AT UDVIKLE SYGEPLEJE
– Jeg er imødekommende og opfordrer 
til åbenhed, så man kan henvende sig 
med ethvert spørgsmål. Vi undgår 
dermed kommunikative konflikter.

Sygeplejerskerne i Svendborg Kommune er nøglepersoner i kvalitetsudviklingen
af de kommunale sygepleje- og sundhedstilbud på tværs af ældreområdet. 
Sygeplejerskerne står i spidsen for kvalitetsudvikling og medvirker til at skabe 
en høj patientsikkerhed. 
Sygeplejerskerne har fokus på forskning og udvikling ved at være aktivt opsøg-
ende, holde sig fagligt orienteret samt arbejde ud fra evidensbaseret viden.
Svendborg Kommune videreuddanner sygeplejersker inden for særlige områder, 
hvor der er behov for eller krav om specialistviden.



AT FORMIDLE SYGEPLEJE
En væsentlig del af sygepleje er kommunikation, vejledning og pædagogik.
Sygeplejersken er forpligtet til at søge ny viden, formidle og anvende denne  
med henblik på kvalitetssikring af sygeplejen.
Sygeplejerskerne i Svendborg Kommune formidler sygeplejefaglig og samfunds-
mæssig viden med udgangspunkt i patientens og pårørendes forudsætninger. 
Målet er, at patienter kan agere og træffe egne beslutninger på baggrund af  
et højt informationsniveau. 

•  Faglig viden 
Sygeplejerskerne yder faglig sparring, videregiver viden til 
kolleger og underviser andre relevante samarbejdspartnere.
Sygeplejersken dokumenterer i Den Elektroniske Omsorgs-
journal ved hjælp af sygeplejeprocessen for at højne syge-
plejen, ensarte behandlingen og skabe resultater.

•  Specialviden
Sygeplejersker med specialviden formidler denne viden til 
deres kolleger for at højne og ensarte det faglige niveau 
inden for det specifikke fagområde. 

Tak til alle de der har 
ladet sig afbillede her.
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I Svendborg Kommune opfatter vi sygeplejerskeprofilen som en 
dynamisk profil, der konstant udfordres i forhold til den samfunds-
mæssige udvikling med tilhørende faglige og etiske overvejelser og 
dilemmaer. Der vil derfor være behov for en struktureret vurdering 
og løbende justering af sygeplejerskeprofilen. 

Kommunens sygeplejersker samles efter aftale om udvalgte emner, 
der inspirerer til den videre udvikling af sygeplejerskeprofilen.

Den enkelte sygeplejerske skal i denne udvikling være konstant 
opmærksom på sit selvstændige virksomhedsområde samt sin 
faglige identitet.  

Ældreområdets sygeplejersker 
og ledere i Svendborg Kommune       

AFRUNDING



UDGIVET AF ÆLDREOMRÅDETS SYGEPLEJERSKER 
OG LEDERE I SVENDBORG KOMMUNE. 2011

Hjemmepleje Øst 
Ørbækvej 42 
5700 Svendborg  
Tlf.  6223 4363  
Mail: hjemmepleje.oest@svendborg.dk 

Hjemmepleje Vest 
Syrenvej 24
5700 Svendborg 
Tlf.  6223 4400 
Mail: hjemmepleje.vest@svendborg.dk 

Plejecenter Øst 
Caroline Amalievej 13 
5700 Svendborg
Tlf.  6223 4300  
Mail: plejecenter.oest@svendborg.dk 

Plejecenter Vest  
Bryghusvej 2 
5700 Svendborg  
Tlf.  6223 4200 
Mail: plejecenter.vest@svendborg.dk     


