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Funktionsbeskrivelse 

Sygeplejerske - Boligdelen 
 
Nærmeste leder 

Teamleder. 

 

Faglig baggrund 

Autoriseret sygeplejerske. 

 

Forventninger/krav 

På plejehjemmet Falkenberg anvender vi 4R-modellen (Retning – Rammer – Råderum – Relationer) til at 
strukturere bl.a. arbejdsmiljø og arbejdsområder.  

 Retningen – Du skal leve op til Helsingør Kommunes og plejehjemmets mission, vision og værdier hvilket 
bl.a. indbefatter, at du skal være parat til kontinuerlig kompetenceudvikling. 

 Rammen - Du skal have overblik og tage udgangspunkt i det aktuelle serviceniveau, kvalitetsstandarder 
og relevant lovgivning mm. 

 Råderum – Du skal vise, at du er omstillingsparat, ved at du selvstændigt og i samarbejde med dine 
kollegaer udvikler og tager ansvar for løsning af det samlede opgavesæt/kerneopgaven. 

 Relationer – Du skal være en god kommunikatør både mundtligt som skriftligt, være robust/kunne sige 
til og fra, være loyal over for både kollegaer og plejehjemmets retning samt parat til høj grad af 
opgaveglidning med øvrige personalegrupper i Huset. 

 

Kvalifikationer 

Generelle  

 Du skal kunne arbejde med IT på brugerniveau og specifikt kunne anvende Office pakken samt 
elektronisk omsorgsjournal.  

 Du skal kunne inddrage beboerne/brugerne og samtidig være serviceminded.  

 Du skal være resultatorienteret med sans for planlægning og struktur samt deltage ad hoc i 
projektarbejde. 

 

Faglige – du skal kunne 

 Praktisk sygepleje. 

 Kompetecebevis i medicin på ekspert niveau. 

 Kompetencebevis i dokumentation på ekspert niveau. 

 Kompetencebevis i forflytning på begynder niveau og efter 9 måneder på rutineret niveau. 

 Vejlede og supervisere plejepersonale, elever og studerende. 

 Samarbejde både internet og eksternt. 

 Forestå/deltage i udviklingsprojekter. 
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Opgaver 

primære 

 Praktisk sygepleje 

o Identificere sygeplejebehov, planlægge og sikre udførsel af planlagte og akutte 
komplicerede sygeplejeopgaver.  

o Sygeplejefaglig udredning straks ved modtagelse af nye beboere, ved funktionsændring 
samt straks efter indlæggelse. 

o Udføre lægeordinerede behandlingsopgaver i samarbejde med praktiserende læger, 
speciallæger og hospitalsafdelinger i det omfang disse ikke kan delegeres til 
plejepersonalet. 

o Medvirke ved faglig prioritering af opgaver efter sundheds- og servicelov. 

o Sikre forebyggende og sundhedsfremmende tiltag hos beboerne. 

o Varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinadministration samt dispensering 
efter gældende retningslinjer. 

o Sikre kontinuitet og justering af sygeplejen gennem dialog med beboerne og deres 
pårørende om livskvalitet og aktuelle behov. 

o Deltage i morgenfordeling, tavlemøde/triage, teammøde samt beboerkonference. 

 

 Kompetencebevis  i  medicin på begynder, rutineret og ekspert niveau  

o Gå smileygennemgang i medicin når kollegaer har gennemført og bestået E-learning. 

o Sikre at retningslinjer for medicindispensering samt administration overholdes. 

o Indberette UTH på medicin. 

o Sikre relevante delegering til øvrige faggrupper. 

 

 Kompetencebevis i dokumentation begynder, rutineret og ekspert niveau 

o Sikre dokumentation jvf gældende lovgivning og dokumentationskrav i NEXUS/FSIII. 

o Sikre sammenhæng i faglig dokumentation. 

o Arbejde med tidstro data i forhold til, at journaler til hver en tid er opdaterede. 

 

 Kompetencebevis i forflytning minimum på begynder niveau og efter 9 måneder på rutineret niveau. 

o Deltage i forflytning hos beboere med forflytningsbehov. 

 

    Vejlede og supervisere plejepersonale, studerende og elever 

o Undervise og vejlede i sygdomme samt specifikke sygeplejeplejeindsatser via 
sidemandsoplæring. 

o  Udføre supervision og deltage i bed-side undervisning. 

o Delegere opgaver efter gældende retningslinjer til øvrigt plejepersonale jævnfør 
kompetenceprofiler. 

o Medvirke ved implementering af faglige og administrative instrukser og vejledninger. 

o Holde egen viden ájour. 

o Medvirke til udarbejdelse af handleplan for evt. tiltag/patientsikkerhed i forbindelse med 
tilsyn. 
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 Samarbejde 

o Samarbejde med kollegaer i eget team samt på resten af Falkenberg. 

o Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 

o Samarbejde med beboernes pårørende. 

o Ansvarlig for et godt arbejdsmiljø i samarbejde med kollegaer. 

 

 Udviklingsprojekter 

o Sikre Falkenbergs udvikling ved at deltage i relevante projekter. 

o Sikre et godt læringsmiljø. 

o Sikre høj faglig standard og løbende udvikling. 

 

 

 

 

 


