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Titel:
Ansættelsessted/område/afdeling:
Ansættelsesdato:

Kompetenceskema for SSA der varetager sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen, sygeplejen og på
plejecentre
Center for Sundhed og Pleje

Den enkelte medarbejder har ansvar for at udfylde og opdatere sit personlige kompetenceskema løbende i samarbejde med den nærmeste leder. Alle
medarbejdere får udleveret et kompetenceskema ved ansættelse og her gennemgås dette for at afklare hvilke kompetencer der kræver oplæring.
Herefter følger den nærmeste leder op på den enkeltes kompetencer efter hhv. en måned, tre måneder og fremadrettet en gang årligt. Skemaet
opbevares tilgængeligt for både medarbejdere og den nærmeste leder. Se procedure 1.4.3.1 Kompetenceområde for sundhedsfaglige medarbejdere.
HUSK at følge procedurerne gældende for Greve Kommune og/eller på VAR Healthcare.

Kompetenceskema, version 1A. Faglig redaktør leder Møllehøj, overordnet ledelsesansvar myndigheds- og sundhedschef og ældrechef.
Godkendt 08.10.2019, Næste revision 08.10.2022.
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Navn:

Kompetenceskema for Social- og Sundhedsassistenter ansat i Center for Sundhed og Pleje
Greve Kommune
Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Udredning og opfølgning
Sygeplejefaglig udredning
Sygeplejefaglig opfølgning
Koordinering af forløb for borgere i komplekse
situationer
Funktionsniveau
Vejledning og støtte af borgeren i teknikker/anvendelse
af relevante hjælpemidler
Bevægeapparatet
Forflytning og mobilisering af borgere med behov for
støtte pga. begrænset bevægelsesevne
Ernæring og væske
Udføre ernæringsscreening, oprette handleanvisninger
og iværksætte relevante indsatser

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring

X

X

X

Udarbejdet af arbejdsgruppe: Gitte Hansen, Marianne Mouritsen Jensen, Pernille Siglev Jensen, Linda Christoffersen, Martin E. Bommersholdt og
Karina Staal Boesgaard. Center for Sundhed og Pleje. Marts 2019.
Side 2 af 9

Kan
underv
ise og
oplære
andre

Navn:

Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Vejlede borger i hensigtsmæssig kost og ernæring
Anlægge nasalsonde
Give mad, medicin og væske i nasalsonde
Skifte PEG sonde
Kontrollere og skifte vand i PEG sondeballon
Give mad, medicin og væske i PEG sonde
Bestille sondemad, p-drik eller anden diæt efter
ordination
Igangsætte og føre væskeskema
Hjælpe og vejlede borger med dysfagi (synkebesvær)
ved væskeindtag og måltider
Hud og slimhinder
Forebyggelse, observation og pleje af tryksår ved bl.a.
at benytte HUSK metoden.
Observere og sikre pleje og behandling af fx eksem,
svamp og rødme
Vurdere og sikre iværksættelse af sårbehandling
Observation og pleje af sår – ukompliceret forløb

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring

X
X
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Navn:

Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Observation og pleje af sår – kompliceret forløb
Respiration og cirkulation
Måle blodtryk og puls
Måle temperatur
Observation og måling af respirationsfrekvens
Observation og måling af saturation
Måle blodsukker
Lejre borger med respirations- og cirkulationsproblemer
Observation, vejledning og pleje af borger i
iltbehandling
Sugning i mund og svælg
C-PAP behandling
NIV behandling
Rengøring og pleje af tracheostomi
Rengøring og skift af inderkanyle ved tracheostomi
Anlægge kompressionsforbinding
Kompressionsstrømpe
Kompressionsstrømpe – opmåling

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Udarbejdet af arbejdsgruppe: Gitte Hansen, Marianne Mouritsen Jensen, Pernille Siglev Jensen, Linda Christoffersen, Martin E. Bommersholdt og
Karina Staal Boesgaard. Center for Sundhed og Pleje. Marts 2019.
Side 4 af 9

Kan
underv
ise og
oplære
andre

Navn:

Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Kompressionsstrømpe - opfølgning
Udskillelse af affaldsstoffer
Pleje, skylning og afklemning af KAD
Observation og pleje af borger med KAD
Anlæggelse af KAD – mand
Anlæggelse af KAD – kvinde
Seponering KAD
Observation, pleje og skiftning af plaster omkring
topkateter
Skifte topkatheter
Engangskaterisering af mand (RIK)
Engangskaterisation af kvinde (RIK)
Udføre og vurdere urinstix samt tage urin fra til
dyrkning
Observation, pleje og skift af stomi (Plade og pose) –
nyopereret eller kompliceret forløb
Observation, pleje og skift af stomi (Plade og pose) –
kendt og ukompliceret forløb

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Tage afføring fra til undersøgelse
Give rektal laksantia
Observation og pleje af borger i peritonealdialyse
Skifte og tilslutte dialysevæske ved peritonealdialyse
Afmontere og aflæse ved peritonealdialyse
Drænpleje
Inkontinens udredning
Inkontinens vejledning
Palliation
Selvstændigt udføre grundlæggende sygeplejeopgaver
Inddrage og samarbejde med borgers netværk og andre
relevante samarbejdspartnere
Støtte og vejledning af borger/pårørende i det palliative
forløb
Medicinhåndtering
Opfølgning ved dosisdispenseret medicin
Dispensere medicin i doseringsæsker

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring

x
x

x
x
x
x

x
x
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Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Observere virkning og bivirkninger af en konkret
medicinsk behandling
Varetage lægekontakt ved medicinhåndtering
Tilknytte borger til FMK
Opdatering af FMK
AK - Behandling
Udlevere og hjælpe borger med at indtage
lægeordineret medicin
Administration af laksantia
Administration af suppositorier
Administration af medicinske salver og cremer
Administration af inhalationer
Administration af øjendråber eller salve
Dryppe ører
Subkutan insulininjektion
Øvrige subkutane injektioner
Anlæggelse af subkutan kanyle
Intramuskulær injektion

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring
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Kompetenceniveau

Opnåede kompetencer

Dosering af PN medicin inkl. administration
Administration af PN medicin – i forvejen doseret PN
medicin
Administration af smerteplaster
Betjene og administrere morfinpumpe
IV adgang og IV medicinadministration
Intravenøs medicin- og væskeadministration
Parenteral ernæring
Observation og pleje af CVK eller øvrige katetertyper
Observation og pleje af Port-a-Cath
Øvrige
Dokumentere efter gældende arbejdsgang

*Udføres på
specifik borger

Udføres efter
oplæring

Basis

Kompetence
Dato

Underskrift –
Medarbejder

Underskrift –
Ansvarlig for
oplæring

x
x
x

x

* Se bilag med borgernavn, opgavebeskrivelse og underskrift ved specifik kompetence, da den specifikke kompetence er borgerspecifik.
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Opfølgning
Dato

Underskrift medarbejder

Underskrift daglig leder
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