Stillingsbeskrivelse
Stilling: Intensivsygeplejerske

Tj.nr.:

Navn:
Afdeling:

Enhed/afsnit:

Anæstesiologisk Afd.

Intensivafsnit 0531/0633

Organisatorisk placering:

Refererer til afdelingssygeplejerske



Der skal fremgå referenceforhold

Samarbejdspartnere:

Afsnittets og Afdelingens sygeplejersker og læger
Afsnittets og Afdelingens øvrige faggrupper
Hospitalets øvrige sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter og læger
Hospitalets servicefunktioner
Udviklings- og kvalitetskoordinatorer og projektleder

Ansvar:

Intensivsygeplejersken er ansvarlig for egen
virksomhedsudøvelse i henhold til autorisation som
sygeplejerske, jf. lov om sygeplejersker
Ansvarsområderne er:
Den intensive patient og dennes pårørende
Samarbejde omkring den intensive patient
Intensivsygeplejersken er medansvarlig for at sygeplejen
udøves i overensstemmelse med Hospitalets, Afdelingens og
Afsnittets vision og målsætning
Udvikling af den intensive sygepleje

Konkrete arbejdsopgaver:

Intensivsygeplejersken yder sygepleje til kritisk syge
patienter, integreret og koordineret med viden og
færdigheder i relation til det intensive patientforløb
herunder:
Tilvejebringe velvære for den intensive patient og
pårørende
Klinisk forudsigelse – foregribelse og forebyggelse af
potentielle problemer
Diagnosticere behov og håndtere livsunderstøttende
behandling hos ustabile patienter
Professionel håndtering af fysiologiske kriser
Professionel håndtering af psykologiske og eksistentielle
behov
Drage omsorg for og inddrage patientens pårørende
Forebygge farlige situationer i det teknologiske miljø
Yde sygepleje og deltage i beslutningstagen ved livets
afslutning

Sammenhængende og klar kommunikation om komplekse
kliniske, etiske og praktiske perspektiver
Professionel vejledning
Professionelt samarbejde
Udvikling og vedligeholdelse af kvaliteten i den intensive
sygepleje
Jfv. Uddannelsesordning for specialuddannelse af
sygeplejersker i intensivsygepleje - 2011
Kvalifikationer:

Dansk autorisation som sygeplejerske
Referece:
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner
og om sundhedsfaglig virksomhed nr. 451 af 22. maj 2006
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed med de ændringer, der følger af lov nr. 537 af
17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 538 af 17. juni 2008.

Kvalifikationer udover uddannelse i sygepleje:
Specialuddannelse for sygeplejersker i intensivsygepleje
Reference:
Cirkulære nr. 92 om specialuddannelsen for sygeplejersker i
intensiv sygepleje af 26.juni 1997

Personlige kvalifikationer:

Kan arbejde selvstændigt og i et team
Har entusiasme og engagement
Er handlekraftig og omstillingsparat
Har lyst til læring og udvikling

Særlige funktioner der varetages jf. funktionsbeskrivelse:
(stillingsbeskrivelse revideres ved
ændring i funktioner der varetages).
Stillings- og funktionsbeskrivelse udarbejdet den:

April 2011

Senest revideret den:

Afdelingsledelsens underskrift

For yderligere oplysning om udarbejdelse af stillingsbeskrivelse,
henvises til lokal vejledning (stillings- og funktionsbeskrivelse –
oprettelse og brug af).

