Funktionsbeskrivelse
Områdesygeplejerske, Ældreområdet
Varde Kommune
Organisatorisk placering

Ældreområde Nord, Ældreområde Syd, Ældreområde Øst
Ældreområde Vest

Nærmeste overordnede

Lederne af Ældreområde Nord, leder af Ældreområde Syd, leder af
Ældreområde Øst og leder af Ældreområde Vest.

Ansættelsesform, og
omfang

37 timer/uge eller ansættelsesbrøk efter aftale.
Arbejdet tilrettelægges primært i dagtimerne, men der kan
forekomme aften- og nattevagter.

Uddannelses- og
kompetenceniveau

Autoriseret sygeplejerske – med minimum 2 års erfaring.
Faglige færdigheder i forhold til sygepleje med særligt fokus på
den ældre medicinske patient.
Områdesygeplejersken skal være medskaber og understøtte en
kultur således vidensdeling, sidemandsoplæring, sparring, faglig
kompetenceudvikling gennem formel og uformel læring i relationer
er styrende handlinger. Herunder:

Arbejds- og
ansvarsområde

-

Medvirke til at styrke den faglige kompetenceudvikling gennem
udvikling og implementering af faglige værktøjer i relation til
observationer, analyse, handling og opfølgning, herunder UTH,
”Sikre hænder”, TOBS m.m.

-

Medvirke til at vi har sammenhænge og helheder i borgernes
forløb ved faglighed, overblik, koordinering og opfølgning med
særligt fokus på borgere på midlertidige ophold og ny udskrevne borgere.

-

Sikre at vedligeholde og udvikle den faglige dokumentation og
kommunikation

-

Øge kvaliteten i opgaveløsningen gennem øget systematik
blandt andet i forhold til arbejdsprocedurer, der berører
medicinhåndtering, sygeplejefaglige opgaver, ernæring og
samarbejde med læger og eksterne samarbejdspartner.

-

Understøtte den rehabiliterende tankegang

-

Udarbejde tids- og handleplaner efter embedslægens
anbefalinger samt opfølgning efter embedslægens besøg,
gennem formidling af resultater og undervisning i forhold til
opmærksomhedspunkter

-

Arbejde i tæt relation til plejepersonalet med henblik på at
undervise, vejlede og rådgive i konkret problemstillinger
omkring plejen af en beboer/ borger

-

I samarbejde med ledelsen medvirke ved introduktion af nye
social- og sundhedsassistenter i relation til sygeplejeopgaver
og dokumentation

-

Skal være opsøgende i forhold til nye nationale standarder på
sygeplejeområde

Områdesygeplejersken vil have et fagligt fællesskab med de
øvrige områdesygeplejersker i Varde kommune.

Kvalifikationer

Udover uddannelses- og kompetenceniveauet skal
områdesygeplejersken:
- Besidde gode samarbejdsevner
- Være god til at formidle
- Sikker brug af forskellige relevante IT systemer
- Fleksibel i forhold til arbejdstid
- Deltage i den daglige pleje, med fokus på kerneindsatsen og
sidemandoplæring

Udarbejdet
Udarbejdet den 16. maj 2018

Udarbejdet af
Dan Røn, Jeanette Christensen,
Bente Brun Jørgensen, Kari T.
Stork og Vibeke Biltoft

Godkendt
Godkendelsesdato 17. maj 2018

Godkendt af
Lederne af ældreområdet

Revidering

Kommende revidering senest
Primo 2020

Ansvarlig for revidering
Lederne af ældreområdet
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