Stillingsbeskrivelse,
Sygeplejersker ansat i afdelingen for specialiseret sygepleje

Dato:

Navn:
CPR:
Organisatorisk placering:
Ballerup kommune, visitation og hjælpemidler, afdelingen for specialiseret sygepleje
indsats.
Nærmeste leder er den daglige leder af SHS teamet.
Stilling:
Sygeplejerske med specialiseret sygeplejefaglige kompetencer
Faglige kompetencer - Teoretisk viden og metoder, samt professionskompetence
Specialiseret kompetence indebærer at danne sig et fagligt overblik over den sygepleje der skal
anvendes i en given situation for borgere i deres omgivelser, samt at kunne integrere og
koordinere viden og færdigheder i sygeplejen, imellem samarbejdspartner og interessenter i
omgivelserne
For at kunne dette, skal du selvstændigt:
 kunne observere, pleje og indlede sygepleje til borgere iværksat af forskellige
samarbejdspartnere
 i samarbejde med læge, iværksætte diagnostik og behandling.
 Integrere og koordinere sygeplejefaglig viden, principper og metoder i behandlingen til
borgeren.
 Kunne påtage sig ansvar for det etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige, der er forbundet
med at behandle borgeren i eget hjem.
 Agere ansvarligt indenfor egne sygeplejefaglige kompetencer og ansvarsområder, samt
have kendskab til lovgivningen for sygepleje autorisationen og dens handlefelt.
 Kunne indgå i tværfagligt samarbejde, og udvise respekt for det tværfaglige samarbejde og
individuelle kompetencer.
 Kunne agere professionelt i komplekse sygeplejefaglige situation, hvor ukendte og
uafprøvet sygeplejefaglige handlinger skal i anvendelse.
 Kunne reflektere, inddrage nyeste forskning, inddrage ny praksiserfaring og bidrage til at
udvikle nye arbejdsgange, vejledninger og procedurer.
 Kunne forholde sig helhedsorienteret og konstruktivt kritisk til borgerens forløb og sikre
fokus på kvalitet og kvalitetsudvikling.
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Kunne have ansvar for koordinering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde til sikring af
det bedst mulige behandlingsforløb for borgeren
Kunne se faglige problematikker som platform for udvikling.
Kunne implementere nye tiltag indenfor sygeplejen.
Kunne anvender teknologi og holde sig orienteret og opdateret om mulighederne indenfor
området, samt at kunne formidle viden videre til andre samarbejdspartner, opsøge og
implementere ny viden.
Kunne undervise borger/pårørende samt andre interessenter, om generelle og specifikke
forhold, vedr. akut og kompleks sygepleje, livsstilsfaktorer, miljøpåvirkninger m.m. der
fremmer og forebygger sundhed og som tager udgangspunkt i den enkelte borger.
Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling løbende, med det formål at udvikle praksis og
implementere nyt, samt sikre høj specialisering gennem inddragelse af egen og andres
forskning og omsætning/transformation til praksis.
Kunne arbejde ud fra evidens og forskning, for at skabe bedst mulig praksis.
Kunne bidrage til at udvikle strategier for kompetenceudvikling/udvikling af praksis.
Kunne bidrage til, og i samarbejde med kollegaer, kunne udvikle dokumentationen med nye
modeller /skabeloner og metoder.
Kunne bidrage til udarbejdelsen af nye regler og procedurer, samt udfærdige
brugervejledninger.
Kunne undervise og formidle, relevant faglig viden til kendte målgrupper, samt deltage i
undervisningen af elever, studerende og kollegaer, hvor det findes relevant.

Personlige og sociale kompetencer indebærer at:



















Have indgående kendskab til eget ansvars- og kompetenceområde på et fagligt kompetent
niveau, herunder bidrage med viden til behovet for udviklingen af det faglige
kompetenceområde
have fokus på kvaliteten af sygeplejen og bidrage med at skabe ny kvalitetsbevidsthed i og
omkring borgeren, som højner kvaliteten og bidrage til at borgeren oplever kvalitet i deres
forløb.
Have fokus på den enkelt borgers situation og gennem erfaring og viden, bidrage med nye
metoder og redskaber til sikring af en positiv borger- og pårørendeoplevelse, samt bidrage
til en tvær- og samarbejdsfaglige relation med borgen i centrum.
Have en forandringsvillig tilgang til sygeplejen og de sammenhænge denne indgår i ift. det
omgivende samfund, politiske og økonomiske rammer.
Have høj arbejdsmoral, med stor stabilitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.
Have engagement i vedvarende udvikling og nysgerrighed på specialisering af sygeplejen.
Kunne arbejde selvstændigt og med fokus på team- og samarbejde i forhold til
opgaveløsningen, udviklingen og sparringen om faglige problematikker.
Kunne bidrage med aktiviteter der styrker trivsel i teamet og sikrer et godt arbejdsmiljø.
Tydeligt kunne begrunde en faglige overvejelser og handlinger.
Kunne give faglig sparring og vejledning, til forskellige grupper og interessenter.
Have fagligt overblik i opgaveløsningen, at kunne prioriterer opgaverne forsvarligt ud fra
visioner, mål og værdigrundlag for sygeplejen i teamet.
Have en klar og tydelig kommunikation med kollegaer og samarbejdspartnere.
Kunne anvende sin interkulturelle forståelse om forskelligheden i samfundet og dens
indvirke på sygdom, sundhed og empowerment.
være omstillingsparat og bidrage positivt til implementering af nye tiltag
kunne agere hensigtsmæssigt på forandringer og udfordringer både faglige, som
organisatoriske

Revideret af Anne-Marie Mølbæk, marts 2016

Organisatorisk kompetence indebærer at:











Have kendskab til kommunernes og praktiserende lægers struktur, strategi, herunder
nødvendigheden af disse. Er i stand til kvalificeret at drøfte og deltage i udviklingsarbejde
på organisatorisk strategisk niveau i kommunerne.
Anvende viden om kommunens, afdelingens og teamets mål, herunder bidrage med at
opstille strategier, foretage justeringer og forandringer, samt evaluerer og videreudvikle
kommunen, afdelingen og/eller teamet.
Have kendskab til regionens organisation, relevante samarbejdsfora og relevante tiltag på
tværs kommuner og regioner.
Kendskab til visionen og værdigrundlaget for kommunen, afdelingen og teamet..
Bidrage positivt til at værdierne efterleves og reflekteres i arbejdet med borgere, pårørende,
samt kollegaer,
Have viden om arbejdsmiljøets betydning, herunder egen og andres roller og adfærd, samt
arbejdsmiljørepræsentantens ansvars- og arbejdsområde, samt ledelsens ansvar for
arbejdsmiljøet. Kan indgå i diskussioner til forbedring og udvikling af arbejdsmiljøet. Kan
udvikle skabeloner/skemaer til måling af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.
Have kendskab og holde sig ajour med samfundsudviklingen, de økonomiske, politiske og
organisatorisk forhold som har indflydelse på teamet og opgaveløsningen.

Individueller ansvarsområder:















Deltager i arbejdsgruppe omkring etablering af hjemmeside for SHS team og opgaver
omkring denne.
I samarbejde med lederen ansvarlig for udarbejdelsen af Casekatatog og vedligeholdelsen
af kataloget
Medansvarlig for indtastning af data i databaser
Ansvarlig for ledelsesmæssige opgaver som beskrevet i funktionsbeskrivelse administrative
ledelsesopgaver
Kan fungere som Ansvarshavende i forbindelse med fravær af leder
Sagsbehandler for SHS teamet i forhold til UTH
Medansvarlig for udarbejdelsen af vejledninger, standarder og procedurebeskrivelser for
SHS teamet som beskrevet i funktionsbeskrivelsen farlig kvalitetsansvarlig.
Tillidsmand for sygeplejen i SHS teamet
Arbejdsmiljørepræsentant for SHS teamet
Medansvarlig for sikring af kompetenceudviklingen i SHS teamet og afvikling af faglig
sparing
I samarbejde med lederen, ansvarlig for udarbejdelsen af nyhedsbrev og lancering af dette
Medansvarlig for planlægning af studerende i SHS teamet og undervisning af dem
Kan varetage introduktion af kollegaer på tværs af kommuner og hospital
Superbruger i Care, samt andre relevante IT systemer

Funktionsbeskrivelse for
 Ansvarshavende sygeplejerske i SHS teamet
 Administrative ledelsesopgaver
 Faglig kvalitetsansvarlig
 Ansvarlig for formidling og branding af SHS teamet
 Arbejdsmiljø repræsentant i SHS teamet
 Tillidsmand for sygeplejen i SHS teamet.
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