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Funktionsbeskrivelse – Boligdelen  
 

SSA med Tværgående Funktion Dag/Nat 
 

 

Nærmeste leder 

Afsnitsleder 

 

Faglig baggrund 

Social- og sundhedsassistent med dansk autorisation 

 

Kvalifikationer 

 Højt fagligt niveau, mindst 1 års erfaring. 

 EDB på brugerniveau (elektronisk journal, Outlook og Inter- og Intranet) 

 Godt overblik med sans for helheden 

 Samarbejdsvillig, fleksibel, engageret og loyal 

 Gode samarbejdsevner og god til formidling såvel til beboere, pårørende som medarbejdere  

 

Det forventes, at du lever op til Helsingør Kommunes serviceniveau, kvalitetsstandarder og 

værdigrundlag samt øvrige overordnede politikker. Derudover Plejehjemmet Falkenbergs 

værdigrundlag samt mål i strategikortet i forhold til løsningen af opgaverne.  

Der forventes høj grad af opgaveglidning både internt i enheden samt med alle øvrige 

medarbejdere på Falkenberg. 

 

Primære opgaver 

Planlægge og selvstændigt udføre kompliceret helhedspleje samt sikre det faglige niveau i 

udførelsen af plejeopgaver i nattevagten, herunder:   

 Sikre Huset er aflåst  

 Sikre at alarm og telefonsystemer fungerer 

 Nattevagterne varetager pleje og tilsyn jf. døgnrytmeplanerne til alle 74 beboere 

 Særligt fokus på beboere som er i Rød Triage / akutte sygeplejeopgaver 

 Samarbejde med Hjemmeplejens natsygeplejersker ved opgaver uden for eget kompetence 

område 

 Ansvarlig for medicinadministration samt dokumentation ifølge retningslinjer 

 Sikre prioritering af opgaver ud fra medarbejderressourcer  

 Sikre sammenhæng mellem opgaver og kompetenceniveau gennem sidemandsoplæring 

 Sikre at der videregives informationer fra/til beboere, pårørende, kontaktpersoner og øvrige 

vagtlag 

 Sikre overholdelse af dokumentationskrav  

 Sikre indberetning af UTH samt medvirke til at udarbejde handleplaner for at undgå UTH 

 Medvirke i at fastholde fokus på tværfagligt samarbejdet med øvrige medarbejdere på 

Falkenberg 

 Medvirke i Enhedsmøder i egen Enhed samt medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø 

 7 nattevagter på 4 uger med fokus på akutte opgaver på tværs af Huset 
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 Weekendvagt hver 4. weekend med fokus på akutte opgaver på tværs af Huset 

 

Sekundær opgaver 

 Planlægge og selvstændigt gennemfører undervisning af øvrige medarbejder i relevante faglige 

emner 

 

 


