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Emne: Funktions beskrivelse for center sygeplejerske 
 
 
Nærmeste leder:  
Afdelingsleder. 
Denne procedure er ikke begrænsende i forhold til at løfte de opgaver der skal varetages. 
 
Ansvars og kompetenceområde: 

- Varetage screening og helhedspleje hos beboerne. Så alle sundheds og sygeplejefaglige 
opgaver og komplekse sygeplejefaglige omsorgsområder løses på en optimal måde i 
overensstemmelse med sundheds – og serviceloven, værdigrundlag og kvalitetsstandard. 

- Varetage kliniske opgaver. 
- Observere, reflektere og evaluere , samt dokumentere. 
- Faglig sparring og vejledning af social og sundheds hjælpere og assistenter. 
- Sikre oplæring af social og sundheds assistenter og hjælpere, samt sikre de kan udføre den 

givne opgave i alle vagtlag, i samarbejde med udviklings sygeplejersken. 
- Medvirke til kompetence udvikling. 
- Sikre dokumentation lever op til de gældende regler og love. 
- Deltage og tage initiativ til tværfagligt samarbejde både internt og eksternt. 
- Være med til at sikre at de generelle infektionshygiejniske procedurer og principper 

overholdes, samt vejlede i dette. 
- Kunne medvirke til vejledning og rådgivning ved magtanvendelse og forebyggelse af dette. 
- Kunne vejlede og rådgive i forhold til utilsigtet hændelser, samt kunne vejlede i indberetningen 

heraf. 
- Være en del af læringsmiljøet for elever og studerende 

Kvalifikationskrav: 
- Autorisation som sygeplejerske. 
- Bred klinisk erfaring. 
- Kan anvende IT på minimum rutineret niveau. 
- Være opsøgende i forhold til ny viden. 
- Gode formidlingsevner og pædagogiske evner. 
- Gerne klinisk vejleder 
- Kan arbejde delegerende og udviklende. 
- Viden og erfaring med geriatri, gerne demens og gerontopsykiatri. 

Personlig kompetencer: 
- Udadvendt og gode kommunikative evner. 
- Gode samarbejdsevner og fleksibel i opgave løsningen 
- Kan arbejde selvstændigt og være god til at prioritere. 
- Have ansvarsbevidsthed og kan vise handlekraft og initiativ 
- Pædagogisk formidlingsevne 
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- Være opsøgende i forhold til ny viden 

Erstatter procedure af: 
Ingen tidligere 

Udarbejdet af afdelingsleder 
plejeboligområdet 
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