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Faglig kompetenceprofil
Center for Ældre og Center for Sundhed
Faglig kompetenceprofil viser hvilke kompetencer, der er opnået via pågældende uddannelse. Den enkelte ansatte kan ved oplæring tilegne sig flere kompetencer.
Ud fra en individuel vurdering kan der videredelegeres til andre faggrupper

Social- og sundhedshjælper

Udføre

Servicelov
SSH varetager sit arbejdsområde i overensstemmelse med
retningslinjer for aktindsigt og tavshedspligt samt
kommunens fastlagte kvalitetsstandarder.
Personlig pleje
SSH udfører personlig pleje og observerer ændringer i
egenomsorgsniveau og sundhedstilstand med udgangspunkt i
tidlig opsporing. Tilkalder evt. SSA for støtte til at ændre
handlingen.
• Bad/sengebad/personlig hygiejne
• Observation af hud
• Observation af den diabetiske fod og risiko for sår.
• Hudpleje
• Af- og påklædning
• Hjælp til indkøb
• Vise omsorg, støtte, hjælpe, guide
• Håndtering af post
• Hjælp til kropsbårne hjælpemidler (f.eks. korsetter,
høreapparat)
• Tømme kolbe/bækken
• Toiletbesøg
• Opvask/oprydning
• Opringning til læge
Følger gældende ergonomiske principper og
sikkerhedsforanstaltninger
Hygiejne
• Brug af hygiejniske værnemidler
Ernæring
SSH støtter og udfører ydelser så borger får mad og drikke,
herunder varetager individuelle behov. Ved ændret
ernæringstilstand eller problemer ved at udføre ydelser
inddrages evt. SSA.
• Smøre mad
• Give væske
• Varme mad
• Tilberede, anrette, servere
• Hjælp til indtagelse
• Måle/veje
Træning/mobilitet/rehabilitering
SSH indgår i borgerens rehabiliteringsforløb. Tilkalder evt. SSA
eller terapeut ved afvigelser i funktionsniveau.
• Forflytning
• Bestille hjælpemidler
• Kontrol, indstilling, brug, rengøring og vedligeholdelse
af hjælpemidler
• Vending/lejring
• Gangtræne
• Genoptræning, vedligeholdelsestræning
• Træningsplaner
• Faldforebyggelse

*) Se uddybende dokument på Dragenettet

Social- og sundhedsassistent

Hjemmesygeplejerske

Sundhedslov

Servicelov

Sundhedslov

Sundhedslov

Grundlæggende sundhedsindsatser
• Medicinadministration (tabletter, manuelt +
dosisdispenseret, flydende, stikpiller, vagitorier, øjenog øredråber, inhalation, salver)
• Anlæggelse af kompressionsstrømper
• Opstart af sårbehandling ved akut opstået
overfladiske traumesår.
• Basale undersøgelser (temperatur, puls, blodtryk,
blodsukker, vejning, urin stix, urinprøve,
afføringsprøve)
• Sondeernæring via ventrikelsonde
• Speciel mundpleje
• Peep-maske
• Kateter og stomipleje
• Istandgørelse ved mors
• Basal førstehjælp (f.eks. hjerte,- lunge redning,
standse blødning)

SSA mestrer, kombinerer, iværksætter og følger op på
indsatser efter service- og sundhedsloven samt inddrager
sygeplejerske ved behov for støtte.
Kan selvstændigt identificere og begrunde behov for at
udføre grundlæggende sygepleje til borgere ud fra en
metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning,
handling, evaluering(sygeplejeprocessen) og dokumentation.

Grundlæggende sundhedsindsatser
• Anvender hygiejniske principper *
• Medicinadministration *
• Medicindispensering *
• Kompressionsstrømper
• Anlæggelse af kompressionsforbinding (undtaget
Coban)
• Speciel mundpleje
• Basale undersøgelser (temp., puls, resp., BT, vejning,
urinprøve, aff.prøve)
• Peep-maske
• Kateter- og stomipleje
• Stomibehandling
• Sc. + im. Injektioner
• Blodsukkermåling
• Sondeernæring via ventrikel- og nasal sonde
• Sårbehandling, enkel. F.eks.: hudafskrab, vabel, ulcus
cruris ukompliceret.
• SIK hos kvinder
• Anlæggelse af stumpforbinding
• Istandgørelse ved mors
• Standsning af perifer blødning
• Faldforebyggelsestiltag
• Faglig vurdering af akut opstået sygdom eller
faldulykke
• Indsamling og videregivelse af symptomer på akut
sygdom eller faldulykke til egen læge /1813
• Iværksættelse af lægeordinerede
behandlinger/undersøgelser
• Lejring i stabilt sideleje
• Genoplivning/hjertemassage
• Deltage i tidlig opsporing og anvende viden om den
ældre borgers særlige sygeplejebehov

Grundlæggende sundhedsindsatser
• Hygiejniske principper
• Basale undersøgelser (temperatur, puls, respiration,
blodtryk, vejning, ekspektorat, urinprøve,
afføringsprøve, blodsukkermåling)
• Medicinadministration {tabletter, flydende, stikpiller,
dråber mv.) *
• Medicindisponering (ophældning, opfølgning
behandling, ajourføring medicinliste, bestilling)
• Medicinsk plaster (Nikotin, hormon og demens)
• Sondeernæring via ventrikel- eller nasalsonde
• Kateter og stomipleje og -behandling?
• Sårbehandling (herunder rekvirering / opfyldning af
sårplejeartikler)
• Anlæggelse af blærekateter + SIK
• Anlæggelse af stumpforblndlng
• Anlæggelse af kompressionsforbinding
• Anlæggelse af kompressionsstrømper
• Peep-maske
• Speciel mundpleje
• Standsning af perifer blødning
• Faglig vurdering af akut opstået sygdom eller
faldulykke
• Indsamling og videregivelse af symptomer på akut
sygdom eller faldulykke til læge.
• Iværksættelse af lægeordinerede handlinger /
undersøgelser
• Lejring i aflåst sideleje
• Genoplivning / hjertemassage

Komplekse sundhedsindsatser
• Personlig pleje
o 2. person ved terminale forløb
Sundhedsfremme og forebyggelse
• Ernæringsscreening

Personlig pleje
SSA mestrer personlig pleje dvs. observerer afvigelser,
vurderer og handler selvstændigt på disse
Vurderer egenomsorgsniveau jf. fælles sprog 2
• Bad og personlig pleje
• Af- og påklædning
• Toiletbesøg
• Hudpleje
• Personlig pleje, andet
• Hjælp til kropsbårne hjælpemidler (ikke
kompressionsbind)
• Forflytning
• Lejring
Følger gældende ergonomiske principper og
sikkerhedsforanstaltninger
Hygiejne
• Brug af hygiejniske værnemidler
Ernæring
• Tilberedning og anretning af mad
• Ernæring, andet
Træning/mobilitet/rehabilitering
SSA indgår i borgerens rehabiliteringsforløb. Observation,
vurdering og ageren på ændret funktionsniveau og evt.
tilkalde sygeplejerske eller terapeut.
• Brug af hjælpemidler, herunder velfærdsteknologiske
• Bestille hjælpemidler
• Følge plejeplan
Psykisk pleje
Kan anvende de almindeligt anvendte terapeutiske
principper, f.eks. jeg-støttende sygepleje ved at skabe
struktur og rammer med henblik på en stabil hverdag for
borger med psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer.
Evt. tilkalde sygeplejerske eller egen læge ved komplekse
afvigelser i reaktionsmønstre hos borgere med f.eks. demens,
misbrug eller psykisk sygdom.
• Lytte og udvise omsorg
• Skabe struktur og rammer

Komplekse sundhedsindsatser
• Personlig pleje – 1. eller 2. person ved terminale
borgere
• Psykisk pleje:
o Genoptager indsatser hos kendte og/eller
velbehandlede psykiatriske borgere efter
indlæggelse.
Sundhedsfremme og forebyggelse
• Ernæringsscreening
• Kostvejledning og opfølgning

Komplekse sundhedsindsatser
• Personlig pleje - 1. eller 2. person ved kendte
terminale borgere
• Personlig pleje -1. person ved nye terminale borgere
• Palliativ sygepleje
• Istandgørelse ved mors
• Psykisk sygepleje
• Psykiatrisk sygepleje
• Pleje ved tracheostomi og lltbehandling
• Sug i svælg
• C-Pap
• Drænpleje
• Dialyse
• Opfølgende hjemmebesøg, herunder
medicingennemgang
• Sårudredning og behandling
• Fjernelse af agraffer / suturer
• VAC behandling
• Anvende teknologiske hjælpemidler (f.eks.
smertepumpe) Ustabil medicinering (f.eks. Marevan,
morfica,-plaster, -tabletter og injektion mv.)
• Injektioner (sc, im og iv)
• Pleje og behandling via subcutan kanyle, CVK,
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Praktisk bistand
Kan planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp ud fra
fastlagte kvalitetsstandarder *

Psykisk pleje
SSH anvender genkendelige kommunikationsmetoder og
tilkalder evt. SSA ved afvigelser i reaktionsmønstre hos
borgere med f.eks. demens, misbrug eller psykisk sygdom.

Piccline, Porta-cath, Brovlac eller Hickmann
• Anlæggelse af subcutan kanyle
• Dopplermåling
Sundhedsfremme og forebyggelse
• Ernæringsscreening
• Kostvejledning og opfølgning
• Faldudredning
• Smerteudredning
• Søvnudredning
• Rådgive / vejlede adfærd
• Samtale med pårørende efter dødsfald
• Struktur på borgers hverdag
• Udvikle / fastholde behandling
• Udredning af og rådgivning ved seksuelle følger efter
behandling
• Opfølgende besøg efter udskrivelse

• Struktur og sammenhæng i hverdagen f.eks. aftaler,
kalender, transportbestilling
• Lytte, udvise omsorg, indgå i respektfuld dialog
Praktisk bistand
Kan planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp ud fra
fastlagte kvalitetsstandarder *
• Tøjvask
• Rengøring
• Skift af sengetøj
• Bortskaffelse af affald
• Rengøring af hjælpemidler

Lede/koordinere

Servicelov
Borger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialog/kommunikation
Give den hjælp borger er visiteret til
Styrke hjælp til selvhjælp
Guide
Inddrage
Lave aftaler
Lytte aktivt
Motivere
Støtte og vejlede borgeren i aktiverende tiltag/tilbud
(kommunale, private og frivillige)
Være kreativ og positiv
Være nærværende
Bevare overblik
Skabe tryghed
Samarbejde

Pårørende/netværk
• Dialog/kommunikation
• Samarbejde om indhold af visiteret hjælp
• Laver aftaler til løsning af opgaver i hjemmet
Tværfagligt
• Bidrage til at tingene fungerer i forbindelse med
indlæggelse/udskrivelse/til og fra midlertidigt ophold
• Information til visitation, daglig leder, koordinator,
terapeuter
• Inddrage ressourcepersoner, vejledere fra faglige
grupper: inkontinens, sår, kompression, KOL,
diabetes, demens, hygiejne.
• Bestille fodpleje, frisør, tandlæge og bleer

Sundhedslov
Planlægning
• Ved ændringer i sundhedsindsatser sender SSH advis
eller ringer til sygeplejen.
Kontinuitet
• Dokumentation af relevante observationer hos
borgerne via elektronisk omsorgsjournal
(journalnotater, advis)
• Pleje- og døgnrytmeplaner
• Elektroniske værktøjer til brug ved tidlig opsporing
• Udfærdige helhedsbeskrivelser – have kendskab til og
medvirke til opfølgningen herunder de 12
sygeplejefaglige problemområder.
Tværfagligt samarbejde
• Tværfaglige møder vedr. borgere
• Faglig sparring med kolleger i egen gruppe samt
sygeplejersker
• Opfølgning og tilbagemelding til SSA eller
sygeplejerske af grundlæggende sundhedsindsatser
og hvilke serviceydelser borger aktuelt modtager.
Kontaktperson
• Sammen med borger arbejde efter aftalte mål og
indsatser
• Ansvarlig for at reagere og kontakte SSA eller
sygeplejerske, hvis grundlæggende sundhedsindsatser
ikke stemmer overens med borgers tilstand
• Teamkollega der udfører delegerede
sundhedsindsatser og er loyal med
kontaktperson/kontakt-sygeplejerskes planlægning
• Ansvarlig for APV ved udførelse af grundlæggende
sundhedsindsatser.
Kollegaer
• Respekt for hinanden og hinandens aftaler
• Samarbejde om koordinering af opgaver
• Være hjælpsom
• Bruge hinandens kompetencer
• Ligeværdig kommunikation
• Give og modtage feedback
• Deltage aktivt i at skabe et kollegialt rum for daglig
refleksion, sparring, støtte og supervision.

Lovgivning

*) Se uddybende dokument på Dragenettet

Servicelov
Borger
• Kender borgernes grundlovssikrede rettigheder,
selvbestemmelsesret og klagemuligheder
• Kan danne grundlag for meningsskabende
kommunikation
• Give den hjælp borger er visiteret til
• Styrke hjælp til selvhjælp
• Arbejde rehabiliterende ud fra refleksioner over
borgerens autonomi og mestringsstrategier
• Guide
• Inddrage
• Lave aftaler
• Lytte aktivt
• Motivere
• Være kreativ og positiv
• Være nærværende
• Bevare overblik
• Skabe tryghed
• Samarbejde
• Respekt for forskellige værdier
• Kan håndtere konflikter ud fra teoretisk viden om
konflikthåndtering
Pårørende/ netværk
• Dialog/kommunikation
• Samarbejde
• Laver aftaler til løsning af opgaver i hjemmet
Tværfagligt
• Bidrage til at tingene fungerer i forbindelse med
indlæggelse/udskrivelse til hospital og midlertidigt
ophold
• Information til og inddragelse af samarbejdspartner
(f.eks. specialsygeplejersker, demenskoordinator og
tandlæge)
• Inddrage ressourcepersoner, vejledere fra faglige
grupper: inkontinens, sår, kompression, KOL,
diabetes, demens, hygiejne.
• Bestille fodpleje, frisør, tandlæge og bleer

Sundhedslov
Planlægning
• Ved ændringer i sundhedsindsatser sender SSH advis
eller ringer til sygeplejen.
Kontinuitet
• Medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i
borgerens forløb.
• Dokumentation af relevante observationer hos
borgerne via elektronisk omsorgsjournal
(journalnotater, advis)
• Anvendelse af Medcom standarder
(kommunikationsaftalen *)
• Udfærdige helhedsbeskrivelser – have kendskab til og
medvirke til opfølgningen herunder de 12
sygeplejefaglige problemområder.
Tværfagligt samarbejde
• Tværfaglige møder vedr. borgere
• Faglig sparring med kolleger i egen gruppe samt
sygeplejersker
• Opfølgning og tilbagemelding til sygeplejerske af
grundlæggende sundhedsindsatser og hvilke
serviceydelser borger aktuelt modtager.
Kontaktperson
• Sammen med borger arbejde efter aftalte mål og
indsatser
• Ansvarlig for at reagere og kontakte sygeplejerske,
hvis grundlæggende sundhedsindsatser ikke stemmer
overens med borgerens tilstand
• Teamkollega, der udfører delegerede
sundhedsindsatser er loyal mod
kontaktperson/sygeplejerskens planlægning
• Ansvarlig for APV ved udførelse af grundlæggende
sundhedsindsatser
Kollegaer
• Respekt for hinanden og hinandens aftaler
• Samarbejde om koordinering af opgaver
• Være hjælpsom
• Bruge hinandens kompetencer
• Ligeværdig kommunikation
• Give og modtage feedback
• Deltage aktivt i at skabe et kollegialt rum for daglig
refleksion, sparring, støtte og supervision.
Lovgivning

Sundhedslov
Planlægning
• Behovsvurdering (akut og planlagt)
• Prioritering af indsatser
• Delegering og visitering af elementære og
grundlæggende sundhedsindsatser efter aftale med
daglig leder for plejen
• Disponering af komplekse, specielle og
sundhedsfremmende sundhedsindsatser
• Udfærdige/ajourføre kørelister
Kontinuitet
• Fleksibel opgavevaretagelse
• Udfærdige helhedsbeskrivelser – herunder de 12
sygeplejefaglige problemområder
• Oprette, handle, evaluere og afslutte plejeplaner
• Forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og
genindlæggelser
• Fokus på relevant sygeplejefaglig dokumentation
• Kollega der udfører planlagte sundhedsindsatser er
loyal mod kontaktsygepIejerskes planlægning
• Anvendelse af Medcom standarder
(kommunikationsaftalen *)
Tværfagligt samarbejde
• Morgenmøde, faglig sparring med kolleger,
plejepersonale samt øvrige samarbejdspartnere
• Tværfagligt teammøde/konference vedrørende
borgere
• Handling på tilbagemelding fra SSH eller SSA
• Tværsektorielt samarbejde
• Lægekontakt (akut og planlagt)
Kontaktsygeplejerske
• Forventningsafklaring med borger
• Sammen med borger udfærdigelse af mål og indsatser
• Tovholder på udvalgte borgerforløb
• Ansvarlig for APV ved udførelse af sundhedsindsatser
Kollegaer
• Respekt for hinanden og hinandens aftaler
• Samarbejde om koordinering af opgaver
• Være hjælpsom
• Bruge hinandens kompetencer
• Ligeværdig kommunikation
• Give og modtage feedback
• Deltage aktivt i at skabe et kollegialt rum for daglig
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Følge gældende love og retningslinjer

refleksion, sparring, støtte og supervision.
Lovgivning
• Følge gældende love og retningslinjer

Formidle

Servicelov
Teammøder
• Informere og undervise hinanden
• Skabe fælles holdning
• Sikre kontinuitet af viden
• Lade alle komme til orde i en ligeværdig dialog
• Samarbejde med sygeplejen
Samarbejdsbog/ beboermappe
• Opdatere/udarbejde mappen iht. aftaler på hhv.
plejecenter og hjemmeplejen

Sundhedslov
Dokumentation
• Følge IT og KMD Care instrukser så den skriftlige
dokumentation er korrekt og tilgængelig for
samarbejdspartnere
• Sende advis til næste vagt hvis der er handlinger, der
skal udføres eller følges op på i vagten
• Kontakte kolleger eller samarbejdspartnere
mundtligt, hvor der er behov for uddybning eller
dialog omkring skriftligt dokumenterede
observationer eller handlinger
• Kommunikere professionelt med borger, pårørende,
kolleger i egen gruppe og samarbejdspartnere.
• Udarbejde APV efter gældende instrukser
Faglig viden
• Aktiv deltager på teammøder med sygeplejerske
omkring fælles borgerforløb
Vejledning
• Motivere borger og pårørende til at støtte op omkring
delegerede grundlæggende sundhedsydelser ud fra
en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost,
rygning, alkohol og motion påvirker sundheden.
• Oplæring af elever og kolleger i grundlæggende
sundhedsydelser
Kompetenceudvikling
• Aktiv i søgning af viden ved behov for individuel
udvikling, herunder dialog med SSA i plejegruppen.

Servicelov
Teammøder
• Informere og undervise hinanden
• Skabe fælles holdning
• Sikre kontinuitet af viden
• Lade alle komme til orde i ligeværdig dialog
• Samarbejde med sygeplejen
Samarbejdsbog/ beboermappe
• Opdatere/udarbejde mappen iht. aftaler på hhv.
plejecenter og hjemmeplejen

Sundhedslov

Sundhedslov

Dokumentation
• Indhente og dokumentere samtykke hos borger ved
behov for udveksling af data med samarbejdspartnere
jf. gældende regler*
• Følge IT og KMD Care instrukser så den skriftlige
dokumentation er korrekt og tilgængelig for
samarbejdspartnere
• Sende advis til kolleger, hvis der er handlinger, der
skal udføres eller samles op på.
• Modtage og sende korrespondance meddelelser til
hospital og læger, hvor der er behov for formidling
eller handling
• Kontakte kolleger eller samarbejdspartnere
mundtligt, hvor der er behov for uddybning eller
dialog omkring skriftligt dokumenterede
observationer eller handlinger
• Kommunikere professionelt med borger, pårørende,
kolleger og samarbejdspartnere
• Udarbejde APV efter gældende instrukser

Dokumentation
• Indhente og dokumentere samtykke hos borgere ved
behov for udveksling af data med samarbejdspartner
jf. gældende lovgivning
• Følge IT og KMD Care instrukser vedrørende skriftlig
dokumentation og kommunikation
• Kommunikere professionelt med borger, pårørende,
kolleger og samarbejdspartnere.
• Udarbejde APV efter gældende instrukser

Faglig viden
Aktiv deltager på teammøder med sygeplejersker omkring
fælles borgerforløb

Vejledning/undervisning
• Oplæring af borger og pårørende til mestring af
elementære, grundlæggende og sundhedsfremmende
sundhedsindsatser
• Vejlede og oplære kolleger/studerende i alle
sundhedsindsatser
• Undervise studerende og kolleger i komplekse,
specielle og sundhedsfremmende sundhedsindsatser
• Skabe et godt læringsmiljø i gruppen
• Undervisning i teknologi/hjælpemidler til relevante
kolleger

Vejledning/undervisning
• Undervisning og oplæring af elever og nye kolleger i
elementære og grundlæggende sundhedsindsatser
• Skabe et godt læringsmiljø i gruppen
• Tematiseret undervisning f.eks. hygiejniske principper
eller udvalgte sygdomme
• Hjælp til borger og pårørende om at støtte op
omkring delegerede grundlæggende
sundhedsindsatser
Kompetenceudvikling
• Aktiv i søgning af viden ved behov for individuel
udvikling, herunder dialog med kolleger i
plejegruppen
• Aktiv deltager i SSA møder, herunder sætte emner på
dagsorden til opkvalificering af grundlæggende
sundhedsindsatser.

*) Se uddybende dokument på Dragenettet

Faglig viden
• Aktiv deltager i sygeplejeteam og pleje team/gruppe
omkring borgerforløb
• Informere og oplære i generelle og specielle
indsatser, således at alle samarbejdspartnere kan
varetage de aftalte opgaver
• Informere og oplære i generelle og specielle
indsatser, således at borgeren eller pårørende selv
kan varetage de aftalte opgaver

Kompetenceudvikling:
• Aktiv i søgning af viden ved behov for individuel
udvikling, herunder dialog med kolleger i team og
sygeplejegruppe.
• Aktiv i dataindsamling sammen med kontaktperson i
plejegruppe/team, således at viden om borgerforløb
er af høj kvalitet
• Opdatere plejepersonale ved aftalte møder med
aktuelle emner til varetagelse af grundlæggende
sundhedsindsatser
• Aktiv deltager på møder med fokus på udveksling af
viden og erfaring samt fremadrettede mål og
indsatser, der skaber udvikling i og af
plejegruppe/team.
• Deltage aktivt i Erfagrupper på tværs af sygeplejen og
med relevante tværfaglige kolleger
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Udvikle

Servicelov
Borger
• Hverdagsrehabilitering. - Lade borgeren gøre mest
muligt selv.
• Motivere med den anerkendende tilgang
• Støtte, vejlede og guide
• Træning
• Henvise til kommunale tilbud f.eks. dagcenter og
frivillige tilbud
Medarbejderen
• Udtænke løsninger
• Holde viden opdateret ved f.eks.: læse, faglitteratur,
politikker, instrukser, E-learning, deltage i kurser og
uddannelse
• Være opsøgende
• Værne om arbejdspladsens omdømme
• Være imødekommende og deltage i nye tiltag, der
udvikler praksis
• Være åben og nysgerrig
• Være aktivt lyttende
• Forholde sig kritisk og reflekterende for at forbedre
egen praksis
• Ressourcebevidst – ved at anvende personlige
værnemidler og visiterede ydelser hos borgeren med
omhu
• Handle med omtanke for egen sikkerhed ift. APV og
hygiejne
• Oplærer og vejlede elever og kolleger
Velfærdsteknologi
• Åben og nysgerrig refleksion over anvendelsen af
velfærdsteknologi og innovation
• Bekendt med, hvordan relevant velfærdsteknologi
anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med
respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet

*) Se uddybende dokument på Dragenettet

Sundhedslov
Patientsikkerhed
• Indberetninger af UTH
• Kan medinddrage erfaringer fra utilsigtede hændelser
i den daglige refleksion, planlægning og udførelse af
plejen.

• Faldforebyggelsestiltag

Servicelov
Borger
• Hverdagsrehabilitering. - Lade borgeren gøre mest
muligt selv.
• Motivere med en anerkendende tilgang
• Støtte, vejlede og guide
• Træning
• Henvise til kommunale tilbud f.eks. dagcenter og
frivillige tilbud
Medarbejderen
• Udtænke løsninger
• Holde viden opdateret ved f.eks.: læse faglitteratur,
politikker, instrukser, E- learning, deltage i kurser og
uddannelse
• Være opsøgende
• Værne om arbejdspladsens omdømme
• Være imødekommende og deltage i nye tiltag, der
udvikler praksis
• Være åben og nysgerrig
• Være aktiv lyttende
• Forholde sig kritisk og reflekterende for at forbedre
egen praksis
• Ressourcebevidst – ved at anvende personlige
værnemidler og visiterede indsatser hos borgerne
med omhu
• Handle med omtanke for egen sikkerhed ift. APV og
hygiejne
• Deltage aktivt i møder til opdatering af læring, f.eks.
assistentmøder
• Oplære og vejlede elever og kolleger

Sundhedslov

Sundhedslov

Patientsikkerhed
• Indberetning af UTH
• Kan medinddrage erfaringer fra utilsigtede hændelser
i den daglige refleksion, planlægning og udførelse af
plejen.
• Faldforebyggelsestiltag

Patientsikkerhed
• Indberetning af UTH
• Kvalitetssikring af formidling ved sektorovergange
• Kan medinddrage erfaringer fra utilsigtede hændelser
i den daglige refleksion, planlægning og udførelse af
plejen.
Faglig udvikling:
• Praksislæring/sidemandsoplæring i borgerforløb
• Fælles møder i sygeplejerskegruppen. Herunder
dialog med kolleger om ny viden og erfaring fra
ressourceområder.
• Kursusdeltagelse og uddannelsesforløb
Deltagelse i sundhedsfaglige projekter
• Indgå i arbejdsgrupper internt og eksternt
Innovativ kultur
• Stille spørgsmål i forhold til eksisterende viden
• Undre sig over arbejdsgange
• Positiv i forhold til ny forskning
• Udvikling bygget på evidensbaseret viden

Velfærdsteknologi
• Åben og nysgerrig refleksion over anvendelsen af
velfærdsteknologi og innovation
• Bekendt med, hvordan relevant velfærdsteknologi
anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med
respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet
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