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Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i 
Vallensbæk Kommunes hjemmesygepleje

Primærsygeplejersken refererer overordnet til afdelingslederen og nærmeste 
teamleder. 

Hjemmesygeplejerskernes kerneområder i Vallensbæk Kommune vil 
særlig være i relation til borgere med komplekse og sammensatte behov. 
Det kræver sygeplejersker på højt generalistniveau og sygeplejersker 
med spidskompetencer indenfor for relevante områder såsom demens, 
inkontinens, sårpleje, diabetes, kroniske sygdomme, terminal pleje m.m.

Primærsygeplejersken har via sin uddannelsesmæssige baggrund de 
nødvendige forudsætninger for at indgå i den komplekse sygepleje.

Kompleks sygepleje defineres som:
Opgaver som er relateret til sundhedsproblemer, der indeholder • 
komplicerede og uafklarede problemstillinger, d.v.s. sundhedsproblemer 
som griber ind i hinanden eller som er mangfoldige og stiller skærpede 
sygeplejefaglige krav til viden og observation om forebyggelse, pleje og 
behandling.  Eksempelvis komplicerede kroniske forløb, terminalpleje.
Opgaver, som er ustabile, og hvor behovet for sygepleje kan ændres • 
hyppigt og uforudsigeligt.
Opgaver som er enkeltstående, og som kræver klinisk kompetence, • 
herunder evne til at analysere, definerer sygeplejeproblemer og 
begrunde handlinger ud fra en sygeplejefaglig viden.
Opgaver, som 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. Eksempelvis ved svækkede, kroniske 
syge borgere med diagnoser som f.eks. demens, sclerose, kroniske 
lungelidelser, diabetes og ved terminal pleje m.m.
Opgaver som er tekniske og specialiserede. • 
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Vision for sygeplejen i Vallensbæk Kommune
At Vallensbæk Kommunes borgere møder sygeplejersker fra • 
hjemmeplejen der arbejder ud fra en høj sygeplejefaglig kvalitet.
At hjemmeplejen fremstår som en organisation der både arbejder • 
monofagligt og tværfagligt i helhedsprocesser der responderer på 
borgerens og de samfundsmæssige ændringer (og behov).

Mål for sygeplejekvalitet i Vallensbæk Kommune 
(WHO’s definition af sygeplejekvalitet)

Højt professionelt ansvar.• 
Effektiv ressourceudnyttelse.• 
Minimal patient risiko.• 
Høj patient tilfredshed.• 
Helhed i patientforløbet.• 

Sygeplejerskers funktionsområde kan opdeles i fire hovedområder:
At udføre sygepleje1. 
At koordinere og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb2. 
At formidle sygepleje3. 
At udvikle sygepleje4. 

1. Udføre sygepleje
Sygeplejersken har særligt fokus på at indtænke forebyggelse og • 
sundhedsfremme i alle besøg med henblik på at bevare og styrke den 
enkelte borgers sundhed.  
Sygeplejersken yder som udgangspunkt kompleks sygepleje til borgere, • 
som er visiteret til sygepleje.
Sygeplejersken har ansvar for at kortlægge borgernes sundhedsbehov og • 
sygdomsrisici på det fysiske, mentale og sociokulturelle plan. Herunder at 
inddrage borgerens nære netværk.
Sygeplejersken udfører udredning og forebyggelse af bl.a. infektion, • 
inkontinens, demens, palliation, sår, underernæring m.m. i samarbejde 
med relevante samarbejdspartnere. 
Sygeplejersken arbejder proaktivt og har ansvar for at iværksætte • 
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sygeplejefaglige indsatsområder og udarbejder handlingsplaner som 
dækker borgers behov for sygepleje døgnet rundt. Handlingsplanerne 
skal både indeholde et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.
Sygeplejersken har ansvar for at opstarte, udføre samt evt. uddelegerer • 
lægeordinerede behandlingsopgaver.
Sygeplejersken har ansvaret for at observere, rådgive samt varetage • 
helhedspleje hos kronisk syge og svage borgere, og vurdere om den 
sygeplejefaglige indsats er tilstrækkelig. Søger løsninger der giver 
borgeren det bedste forløb med minimal ”patientrisiko”.
Sygeplejersken sikrer at sygeplejeydelsen justeres eller afsluttes på • 
baggrund af en løbende observation og vurdering af borgerens 
helbredstilstand.
Sygeplejersken er en vigtig sparringspartner for social- og • 
sundhedsassistenterne og øvrige sosu.- personale.
Sygeplejersken arbejder sundhedsfremmende og formidler kontakt til • 
hjælpegrupper, frivillige, terapeuter, sundhedstilbud i kommunen m.m.

2. Koordinerer og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb
Hjemmesygeplejersken planlægger og leder sygepleje, bl.a.: sundhedsfremme
og forebyggelse, sygepleje, rehabiliterings og palliative forløb samt 
lægeordinerede behandlingsopgaver.

Sygeplejersken vurderer borgerens behov for sygepleje og vurderer om • 
borgeren er i stabilt/ustabilt forløb. Ved stabile sygeplejeforløb laves 
handlingsplan, hvorefter der visiteres til social- og sundhedsassistenten.
Sygeplejersken inddrages i alle komplekse forløb, idet der laves • 
handlingsplaner i relation til den enkelte borger.
Sygeplejersken medinddrages efter behov ved stabil borger forløb.• 
Sygeplejersken har ansvar for at sikre, det sundhedsfaglige personale kan • 
påtage sig den delegerede opgave.
Sygeplejersken sikrer koordinering og kontinuitet af borgernes • 
sygeplejeforløb i samarbejde med andre sundhedsfaglige 
personalegrupper, den enkelte borger og dennes pårørende. Varetager 
overordnede og koordinerende samarbejde med praktiserende læger, 
hospitaler, hospice, speciallæger, borgeren og de pårørende.
Sygeplejersken planlægger og leder komplekse indlæggelses • 
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og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet, 
sammenhængende patientforløb, høj kvalitet og patientsikkerhed.
Sygeplejersken koordinerer borgernes komplekse sygeplejeforløb • 
omkring indlæggelse og udskrivelse i samarbejde med sygehusene, den 
praktiserende læge og hjemmesygeplejen jf. sundhedsaftalerne
Sygeplejersken deltager ved behov i udskrivelseskonferencen på • 
hospitalet og koordinerer sygeplejeforanstaltningerne i samarbejde med 
visitator og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.  

3. Formidle sygepleje
Sygeplejersken formidler sygepleje, bl.a. ved at: Rådgive, vejlede • 
og undervise borgere, pårørende og øvrige sundhedsfaglige 
personalegrupper, herunder elever og studerende.
Sygeplejersken formidler sundhedsfremmende rådgivning, undervisning • 
og vejledning til borgere i forhold til fx KRAM og i forhold til 
forebyggelse af deres sygdom. 
Sygeplejersken dokumenterer sygeplejen ud fra standard om • 
dokumentation. Udarbejder indsatsområder, som senere kan bruges til 
kvalitetsudvikling. 
Sygeplejersken medvirker til at bevare og styrke borgernes sundhed • 
via borger og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse 
f. eks ved at henvise borgerne til relevante samarbejdspartnere 
som f.eks. sundhedscentre, sundhedsklinikker og de forskellige 
sundhedsfremmende tilbud i kommunen. Formidlingen af 
sundhedsfremme, og forebyggelse i forhold til den enkelte borger eller 
grupper af borgere:

eksempelvis en tværfaglig indsats såsom rygestop eller ændring af • 
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kostvaner via diætist
eksempelvis motiverer borgeren til at motionerer• 

Sygeplejersken underviser, vejlede og spare i samarbejdet med Sosu-• 
personalet
Sygeplejersken fungerer som konsulent, både generelt og specifikt i • 
relation til den enkelte borger, pårørende og til samarbejdspartnere.
Sygeplejersken samarbejder med de kliniske vejledere omkring de • 
sygeplejestuderende. Underviser og vejleder de sygeplejestuderende i de 
aktuelle borger situationer. 

4. Udvikle sygepleje
Sygeplejersken sætter systematisk sin egen og andres sygeplejepraksis • 
i et større perspektiv for på denne måde at medvirke til: at udvikle 
sygeplejefaget og værne om dets troværdighed.
Sygeplejersken udvikler og forbedrer kvaliteten og sikkerheden for • 
borgeren, bl.a. gennem dokumentation og kvalitetsudvikling.
Sygeplejersken arbejder evidensbaseret ud fra bedste kliniske praksis og • 
deltager i implementeringen af nye tiltag i kommunen
Sygeplejersken medvirker i relevant lokalt projekt, udviklings og • 
forskningsarbejde:

Deltager i relevant undervisning og udviklingsmøder.• 
Deltager i relevante faglige netværksgrupper.• 

Sygeplejersken holder sig orienteret om den sociale og sundhedspolitiske • 
udvikling og deltager i debatten herom.
Sygeplejersken arbejder analyserende og reflekterende og vurderer • 
til stadighed den udførte pleje og justerer løbende med henblik på at 
forbedre sygeplejetiltagene.
Sygeplejersken samarbejder med de forebyggende medarbejdere for at • 
udvikle nye forebyggende tiltag.
Sygeplejersken udvikler metoder til dokumentation og dokumentere • 
sygepleje.
Sygeplejersken er en vigtig aktør og sparringspartner i udviklingen af • 
tværfaglige tilbud til de dårligst stillede borgere.
Sygeplejersken er medvirkende til at der skabe/udvikles et godt • 
læringsmiljø for både elever og studerende.  
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