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 Kompetence. 

 Udførelse af personlig pleje, rengøring, vask og madlavning. 

 Sygeplejeopgaver på grundlæggende niveau jf. arbejdspladsens retningslinjer. 

 Tilrettelæggelse af, og deltagelse i, det daglige liv i boenheden, herunder beboeraktiviteter. 
 
Ansvar for. 

 At være opmærksom på beboernes skiftende behov, og tage initiativ til ændring af planer og 
rutiner således at de er tilpasset den aktuelle beboersammensætning.  
 

 At være opmærksom på beboernes fysiske og psykiske velbefindende, og underrette 
afdelingssygeplejersken eller nærmeste leder ved konstaterede forandringer. 
 

 At dine opgaver med pleje og sygepleje udføres forsvarligt i henhold til arbejdspladsens 
retningslinier. (I tvivlsspørgsmål underretter du straks afdelingssygeplejerske eller nærmeste 
leder.) 
 

 At fælles faglige aftaler i forhold til beboere overholdes, og tage uoverensstemmelser op 
med afdelingssygeplejerske når du får kendskab hertil.  
 

 Være opmærksom på at instruere og vejlede særligt afløsere og andet uuddannet personale 
igennem udførelsen af de plejefaglige opgaver. 
 

 At være opmærksom på inddragelse af pårørende i tilrettelæggelse af beboerens dagligdag 
hvor det er relevant og er aftalt med beboeren. 
 

 At arbejdet udføres i overensstemmelse med den plejefaglige rehabiliterende tilgang 
beskrevet for Caspershus – ”livsorienteret rehabilitering”  
 

Funktioner. 

 Personlig pleje og omsorg.  

 Grundlæggende sygeplejeopgaver. 

 Pårørende kontakt 

 Ansvarshavende i dag, aften- og nattevagter efter introduktion 

 Samvær og aktiviteter med beboerne 

 Rengøring hos beboere og i fællesareal. 

 Madlavning 

 Deltagelse i tværfagligt samarbejde  
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Forudsætninger. 

 Du er fagligt velfunderet, og har evne til at anvende fagligheden i udførelsen af de 
plejemæssige opgaver og i det daglige samvær med beboerne. 
 

 Du er åben for at lære nyt, herunder også pædagogiske færdigheder. 
 

 Du er i dialog med kolleger fra alle faggrupper og ledelse om den måde du udfører arbejdet 
på. 
 

 Du opsøger på eget initiativ viden og information. 
 

 Du kan danne dig overblik i de daglige situationer og kan planlægge sammen med andre. 
 

 Du er opmærksom på balancen mellem udførelsen af pleje og omsorg og respekten for 
beboerens private liv og ønsker. 
 

 Du er i stand til at skabe overblik for dig selv og andre, og tilrettelægge plejemæssige 
opgaver ud fra tilstedeværende ressourcer og muligheder. 
 

 Du kan se dig selv arbejde i henhold til arbejdspladsens værdier og den beskrevne faglige 
tilgang om ”livsorienteret rehabilitering”. 


