Sygeplejerske med speciale i KOL
Formål/hensigt

Sikre at borgere får et ensartet tilbud af høj faglig kvalitet

Organisering

Sundhed -og omsorgsområdet.
Personaleledelsen varetages af leder for udekørende hjemme- og
sygepleje.

Uddannelse/Kompetencekrav

Personprofil

Ansvar og opgaver

Vedrørende KOL-specialet refereres til souschef for Sundheds- og
Omsorgsområdet, Anne Ahrensbach
Sygeplejerske
Mindst to års klinisk erfaring i relation til udredning og behandling af
borgere med KOL
Generel sundhedsfaglig diplom uddannelse (60 ECTS)
 Arbejder
o analyserende og motiverende
o selvstændigt med evnen til at skabe relationer
 I stand til at
o målrette formidling af faglig viden og færdigheder
til borgere, pårørende og sundhedsfaglige interne og
eksterne samarbejdspartnere
o anvende relevante pædagogiske metoder
o kommunikere klart i skrift og tale
o give individuel vejledning og varetage undervisning af
grupper
o skabe overblik, prioritere, være opsøgende og
initiativrig
o samarbejde på tværs af organisationen internt og
eksternt
 Personlig gennemslagskraft
Udføre










I tæt samarbejde med sundhedsskolen arbejde forebyggende
(primær, sekundær og tertiær), sundhedsfremmende og
rehabiliterende med særligt fokus på tidlig opsporing
Rehabilitere, støtte og vejlede borgere og pårørende til at
håndtere et liv med KOL
I komplekse forløb - foretage KOL udredning og evt. i
samarbejde med lægen iværksætte en handlingsplan
Tilrettelægge, udarbejde, a jour føre handleplaner og
koordinere komplekse forløb i samarbejde med øvrig
sundhedsfaglig personale
Støtte og vejlede kollegaer og pårørende i vanskelige
borgerforløb
I samarbejde med visitationen -iværksætte og rådgive om
aflastning, dagtilbud og daghjemstilbud
Understøtte og inddrage relevant tværfaglig viden
Anvende og formidle brugen af relevant telemedicin og
velfærdsteknologi
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Hjemmebesøg med vurdering af respiratorisk åndedræt,
psykisk tilstand, personlig hygiejne, mobilisering, ernæring og
/ eller udskillelse af affaldsstoffer
Afholde rygestopsamtaler
Kan inddrages under en aktuel indlæggelse eller i forbindelse
med et ambulant besøg

Formidle











Vejlede og rådgive borgere, pårørende, interne og eksterne
sundhedsfaglige samarbejdspartnere og ledelsen
Være sparringspartner for medarbejdere internt og eksternt i
organisationen
Identificere undervisningsbehov hos kolleger i relation til KOL
Anvende og udarbejde relevant undervisningsmateriale,
retevante pædagogiske metoder, planlægge, undervise og
oplære elever, studerende og nye kollegaer.
Sikre ensartet dokumentation i hele organisationen
Formidle instrukser og vejledninger
Medvirke til at gennemføre relevant E-learning
Medvirke til vidensformidling lokalt og nationalt

Udvikle








Medvirke til at kvalitetssikre og udvikle praksis på det KOL
faglige område
Medvirke til at evaluere praksis. Tage initiativ til og
gennemføre relevante evalueringer og audits
Implementere ny viden, udviklings - og forskningsresultater
Indgå i Videnscenter for KOL og i relevante ERFA-grupper og
klyngesamarbejde
Implementere ny viden, udviklings - forskningsresultater i
praksis
Være opdateret på faglig viden, kliniske retningslinjer,
Sundhedsaftalen og Nationale standarder

Lede





Ref.

Udarbejdet af
Dato






Vedligeholde og medvirke til udvikling af
samarbejdsrelationer med andre sundhedsfaglige
samarbejdspartnere og frivillige
Medvirke til at økonomiske, faglige og tidsmæssige ressourcer
anvendes bedst muligt
Produktansvar i forhold til behandling KOL – bedst og billigst
Kliniske ekspertsygeplejersker DSR
Kompetenceprofil. Norddjurs Kommune 2016
Kvalitetstandarder 2015. Norddjurs Kommune
Funktionsbeskrivelse Region Midtjylland
Anne Ahrensbach og Ninna Thomsen – 2017
Revideret af Anne Ahrensbach - 2019
November 2019
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