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”Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller 
rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sund-
heden (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 at blive selvhjulpen.”

- Virginia Henderson, 1897-1996

Sygeplejerskeprofilen er udarbejdet på baggrund af  sygeplejer-
skernes beskrivelser af deres arbejdsopgaver og de behov, de ser 
for sygepleje samt den gældende lovgivning om hjemmesygepleje, 
Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje og de sygeple-
jeetiske retningslinier.

Sygeplejerskerne i Thisted Kommune udøver sygepleje, såvel på 
områdecentre, som i hjemmeplejedistrikter. Sygeplejerskerne funge-
rer selvstændigt med eget kompetenceområde. De samarbejder tæt 
fagligt og tværfagligt med det øvrige sundhedspersonale.

Thisted Kommunes overordnede værdier: anerkendende, loyalitet, 
troværdig, åbenhed og tillid, danner grundlag for udøvelsen af 
sygeplejen.

Fremtiden rummer store udfordringer for sygeplejen. 
Udarbejdelsen af en sygeplejerskeprofil er et middel til - gennem 
beskrivelse af sygeplejerskens kompetencer og opgaver - at bruge 
sygeplejerskernes faglighed og kompetencer, hvor behovet er 
størst, nemlig hos borgere med komplekse problemstillinger og 
sammensatte behov.
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At udvikle sygepleje
Sygeplejersken udvikler sygepleje:

➤ Arbejder analyserende og reflekterende og vurderer til stadig-
hed den udførte pleje og justerer løbende med henblik på at 
forbedre plejetiltagene.

➤ Sætter systematisk sin egen og andres sygeplejepraksis i et 
større perspektiv for at udvikle sygeplejen, herunder det sund-
hedsfremmende og forebyggende aspekt.

➤ Udvikler og forbedrer kvaliteten og sikkerheden for borgeren, 
bl.a. gennem kvalitetsudvikling og dokumentation i den elektro-
niske omsorgsjournal.

➤ Arbejder evidensbaseret og deltager i implementeringen af nye 
tiltag.

➤ Samarbejder med praktiserende læge, hospital, Palliativ Team, 
hospice, speciallæge, borgeren og dennes pårørende for eksem-
pelvis at udvikle nye forebyggende tiltag.

➤ Medvirker i relevante udviklings- og forskningsarbejde; kommu-
nalt og regionalt. Evt. internationalt.

➤ Deltager i relevant faglig undervisning, udviklingsmøder og 
netværksgrupper

➤ Holder sig orienteret om den sociale- og sundhedspolitiske 
udvikling og deltager i debatten herom.
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At planlægge og lede sygepleje
Sygeplejersken planlægger og leder sygepleje, bla.:

➤ sundhedsfremme og forebyggelse

➤ sygepleje-, rehabiliterings- og palliative forløb

➤ lægeordinerede behandlingsopgaver.

➤ Koordinerer sygeplejen i samarbejde med andet sundhedsfagligt 
personale og vurderer, hvornår sygeplejefaglige ydelser udde-
legeres. Sygeplejersken har ansvar for kvaliteten af den udførte 
sygepleje, herunder hensyn til de faglige etiske og juridiske 
aspekter

➤ Sikrer koordinering, dokumentation og kontinuitet af borgernes 
plejeforløb i samarbejde med andre sundhedsfaglige personale-
grupper, den enkelte borger og dennes pårørende. 

➤ Varetager det overordnede og koordinerende samarbejde med 
praktiserende læger, hospitaler, Palliativ Team, hospice, special-
læger, borgeren og de pårørende 

➤ Samarbejder med visitationsenheden om planlægning og ledelse 
af indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe 
kontinuitet, høj kvalitet, patientsikkerhed og sammenhængende 
patientforløb for borgeren.

At formidle sygepleje
Sygeplejersken formidler sygepleje til borgeren, dennes pårørende 
samt sundhedsfagligt personale:

➤ Rådgiver, vejleder og underviser borgere, pårørende og 
øvrige sundhedsfaglige personalegrupper, herunder elever og 
studerende. 

➤ Formidler forebyggende og sundhedsfremmende rådgivning, 
undervisning og vejledning til borgere.

➤ Oplyser om og henviser til sundhedsfremmende tilbud i Thisted 
Kommune.

➤ Dokumenterer sygeplejen i den elektroniske omsorgsjournal.
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I Thisted Kommune opdeler vi sundheds- og sygeplejen i tre 
niveauer:

Det elementære niveau
Er karakteriseret ved lette, stabile og overskuelige forløb, hvor få 
problemstillinger er i spil. Det er opgaver, der er forbundet med 
borgerens daglige livsførelse, hvad enten denne er delvis selvhjul-
pen, mere svagelig eller sengeliggende.
Det drejer sig om elementære opgaver, borgeren selv ville have 
udført, hvis den pågældende havde været i stand til det.
Opgaverne udføres fortrinsvis af social- og sundhedshjælpere.

Det grundlæggende niveau
Er karakteriseret ved sammensatte, stabile forløb, hvor problemerne 
er afgrænsede og umiddelbart forudsigelige. Plejeforløbet udvikler 
sig langsomt og som forventet.
Opgaverne udføres fortrinsvis af social- og sundhedsassistenter.

Det komplekse niveau

Er karakteriseret ved ustabile, uafklarede og/eller uforudsigelige 
forløb, hvor behovet for sygepleje kan ændres hurtigt.
Opgaverne er relateret til problemområder, som griber ind i hin-
anden eller er mangfoldige og stiller skærpede sygeplejefaglige 
krav til viden og observation i relation til forebyggelse, pleje og 
behandling.

Det er opgaver, som kræver evne til at identificere, analysere, 
planlægge, udføre og evaluere sygeplejeproblemer og således 
begrunde handlinger ud fra sygeplejefaglig viden.
Det er 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 og forebyg-
gelse samt sundhedssvigt og sygdom.

Opgaverne udføres fortrinsvis af sygeplejersker.
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Når de tre niveauer kobles sammen med forskellige opgavetyper, 
fremgår det af nedenstående skema, hvilke kompetencer de forskel-
lige situationer kræver:

Opgavetype Sundheds– og syge-
pleje niveau

Behov for kompe-
tence

Uafklaret Kompleks Sygeplejersker

Afklaret og stabil Elementær/grund-
læggende

Social– og sundheds-
hjælpere, social– og 
sundhedsassisten-
ter.
Opfølgning af syge-
plejerske én gang 
ugentlig eller efter 
individuel vurdering

Afklaret, men ustabil Kompleks/grund-
læggende

Social– og sund-
hedsassistenter i 
tæt samarbejde med 
sygeplejersker

Afklaret, men instru-
mentelt krævende

Kompleks Social– og sundheds-
hjælpere, social– og 
sundhedsassisten-
ter, sygehjælpere og 
plejehjemsassisten-
ter efter oplæring 
og i tæt samarbejde 
med sygeplejerske

Ustabil Kompleks Sygeplejersker

Akut Kompleks Kræver som mini-
mum sygeplejersker
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Sygeplejerskens virksomhedsområder
✤ At udføre sygepleje
✤ At planlægge og lede sygepleje
✤ At formidle sygepleje
✤ At udvikle sygepleje

At udføre sygepleje
Sygeplejersken udfører professionel omsorg og sygepleje til indivi-
der, grupper og samfund. Sygeplejersken har et selvstændigt ansvar 
for at vurdere behov for sygepleje samt planlægge, udøve, evaluere 
og dokumentere denne:

➤ Udfører sygepleje med respekt for det enkelte menneske, dets 
ønsker, behov, forventninger og rettigheder.

➤ Udfører sygepleje til borgere i komplekse forløb.

➤ Udfører sygepleje til borgere i palliative forløb.

➤ Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver.

➤ Observerer borgerens tilstand og effekten af sygepleje og 
behandling.

➤ Observerer, rådgiver og/ eller varetager helhedspleje samt reha-
biliteringsopgaver hos kronisk syge og svage borgere, og vurde-
rer om den sygeplejefaglige indsats er tilstrækkelig. 

➤ Iværksætter og evaluerer sygeplejefaglige indsatsområder gen-
nem udarbejdelse af handlingsplaner med sundhedsfremmende 
og forebyggende sigte. 

➤ Sikrer at sygeplejeydelsen justeres eller afsluttes på bag-
grund af en løbende observation og vurdering af borgerens 
helbredstilstand.

➤ Yder borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse 
med henblik på at bevare og styrke den enkelte borgers og 
grupper af borgeres sundhed.

➤ Medvirker til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
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