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Funktionsbeskrivelse – Ledelse  
 

 

Plejehjemsleder 
 

 

Nærmeste leder 

Centerchef for Omsorg og Ældre 

 

Faglig baggrund 

Ingen specielle krav – Der lægges vægt på ledelseserfaring/uddannelse 

 

Kvalifikationer 

 Lederuddannelse på diplom/master niveau 

 EDB på brugerniveau 

 Viden om og forståelse for sammenhæng i budgetter 

 

Primære opgaver 

Varetage ledelse og daglig drift af plejehjemmet efter gældende lovgivning og politisk vedtagne 

serviceniveau. Herunder leve op til kommunens samt plejehjemmets værdigrundlag. 

Plejehjemslederen er ansvarlig for at skabe balance i 4 overordnede ledelsesmæssige 

kerneområder – administration af plejehjemmet, udvikling og implementering af fremtiden, 

personaleledelse og daglig opgaveløsning. Plejehjemslederens ledelse er forankret i 4 

grundlæggende ledelsesværdier: tillid, klarhed, disciplin og respekt. 

 

Administration af plejehjemmet 

 Ansvarlig for den daglige administration af plejehjemmet, herunder planlægning, opfølgning 

og ressourcefordeling 

 Ansvarlig for at der til en hver tid er de fornødne personaleressourcer og kompetencer til 

stede i forhold til den givne opgaveløsning  

 Ansvarlig for overholdelse af tildelt rammebudget 

 

Udvikling og implementering af fremtiden 

 Ansvarlig for at mission, vision, værdier, mål i strategikortet implementeres 

 Ansvarlig for udvikling af plejehjemmet gennem forbedringsprojekter 

 Ansvarlig for nytænkning i forhold til strategisk planlægning og organisation 

 

Personaleledelse 

 Ansvarlig for ledelsen af plejehjemmets medarbejdere med uddelegering af ansvars- og 

beslutningskompetencer 

 Ansvarlig for udvikling af fælles målsætninger, styrke medledelse i team og fremme dialog 

 Ansvar for at der opbygges et godt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, beboere og 

pårørende 
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 Ansvarlig for god personalepleje - herunder medarbejdernes udvikling, konfliktløsning og 

sparring/coaching 

 Ansvarlig for skabelse af et lærende miljø  

 Ansvarlig for overholdelse af MED- aftalen og øvrige gældende politikker 

 

Daglig opgaveløsning 

 Varetage det overordnede sygeplejefaglige ansvar 

 Ansvar for den faglige standard samt overholdelse af serviceniveau og kvalitetsstandarder 

 Ansvar for at anbefalinger fra tilsyn følges 

 Ansvar for at fastlægge arbejdsgange og procedurer 

 Ansvar for faglig udvikling, være rollemodel og faglig ekspert med overblik over komplicerede 

områder 

 Ansvarlig for arbejdsmiljø og sikkerhed på plejehjemmet 

 

 

 ed overblik over  

 

 
 

  


