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Funktionsbeskrivelse – Centerdel 
 

 

Terapeut 
 

 

Nærmeste leder 

Stedfortrædende leder 

 

Faglig baggrund 

Ergo- eller fysioterapeutuddannelse 

 

Kvalifikationer 

 Højt fagligt niveau 

 Erfaring med og viden om træning af ældre mennesker 

 Undervisningserfaring 

 Kendskab til arbejdsmiljølovgivningen  

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

 Sociale kompetencer  

 Godt overblik med sans for helheden 

 Samarbejdsvillig, engageret og loyal 

 God formidler og kommunikator i skrift og tale 

 Kreativ, fleksibel med stort personligt overskud 

 

Med udgangspunkt i plejehjemmet Falkenbergs mission, vision og værdigrundlag forventes 

det, at du i din daglige opgaveløsning i forhold til plejehjemmets kerneopgave, lever op til 

Helsingør Kommunes serviceniveau, kvalitetsstandarder og øvrige overordnede politikker samt 

indsatser i strategikortet. 

Der foregår/forventes høj grad af opgaveglidning internt i Team Aktivitet og Træning samt 

med øvrige personalegrupper i Huset. 

 

Primære opgaver 

 Sikre optimal fokus på beboeres og brugeres egenomsorgsevne, og at færdigheder opnået 

ved ADL-træning implementeres i beboernes dagligdag i enhederne  

 Kvalitetssikre og udføre undervisning af medarbejdere i ADL samt gennemføre den 

teoretiske og praktiske del af ADL kørekortet på C-niveau 

 Kvalitetssikre og udføre undervisning af medarbejdere i forflytning samt gennemføre den 

praktiske del af forflytningskørekortet på A-og B-niveau 

 Udarbejde, implementere og kvalitetssikre forflytningsinstrukser i samarbejde med 

risikovejleder 

 Deltage i Kommunens tværgående forflytningsundervisning 

 Sparring med rellevante kollegaer om løsninger og udfordringer i forhold til beboere 

 Planlægge og udføre genoptræningsopgaver med beboere i følge lovgivningen 

 Kvalitetssikre vedligeholdende træning for beboere og brugere i plejehjemmets dagcentre 

 Bestilling og tilpasning af personlige hjælpemidler samt kvalitetssikre instruktion i brug af 

hjælpemidlerne 
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 Vurdere og indkøbe plejehjemmets træningsredskaber og forflytningshjælpemidler i 

henhold til gældende indkøbsaftaler, løbende opdatere oversigt over Falkenbergs 

hjælpemidler samt sikre at plejehjemmets hjælpemidler serviceres efter behov og 

lovgivning 

 Dokumentation i elektronisk journal  

 Udarbejde relevante instrukser 

 

 

Sekundære opgaver 

 Rådgive omkring gældende arbejdsmiljøkrav 

 Udføre praktisk gennemgang af forflytnings-kørekort på C- og B-nvieau  

 Sikre optimal dokumentation i forhold til forflytninger, hjælpemidler og faldforebyggelse  

 Bidrage til budgetopfølgning i forhold til indkøb af hjælpemidler og træningsredskaber 

 Deltage i relevante projekter 

 Afløse i dagcentrene 

 

 

 


