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STILLINGSBESKRIVELSE – SYGEPLEJERSKE/RADIOGRAF I FINSENCENTRET
(ONK - Stråleterapien)
Navn
Fødselsdato
Klinik - afsnit
Stilling
Dato for ansættelse
Nærmeste leder

Afholdes 3-månederssamtale?

Nej

Ja

dato:

Har medarbejderen særlige funktioner?

Nej

Ja

Afholdes prøvetidssamtale?

Nej

Ja

dato:

Er evt. funktionsbeskrivelse vedhæftet?

Nej

Ja

Funktions- og ansvarsområder
I Finsencentret er sygeplejersken/radiografen ansvarlig for at yde sygepleje af høj faglig kvalitet inden for sygeplejens fire
funktionsområder herunder (1) udføre, (2) lede, (3) formidle og (4) udvikle sygepleje.
Sygeplejen udføres i henhold til Rigshospitalets ”Målsætning for Sygeplejen”, Finsencentrets ”Vision for Sygeplejen” samt
Planetree-modellen til systematisk patientinddragelse.
Daglige opgaver

Udviklingsopgaver

1. Udfører etisk korrekt sygepleje til patienten og/eller
iværksætter behandling.

1. Medvirker til udvikling af den daglige sygeplejekvalitet på
afsnittet.

2. Foretager identifikation, vurdering og planlægning af
plejebehov og fastlægger målsætning for plejen.

2. Medvirker til implementering af den nyeste viden inden
for sygepleje.

3. Evaluerer, justerer og dokumenterer sygepleje.

3. Ajourfører egen sygeplejefaglig viden og fornyer sig
fagligt i takt med den videnskabelige og
samfundsmæssige udvikling.

4. Inddrager patient og pårørende i pleje og
behandlingsforløb.
5. Koordinerer pleje og behandling.
6. Etablerer god kontakt og samarbejde mellem
patienten/pårørende og instanser både inden for og
uden for hospitalet.

4. Arbejder systematisk og målrettet med egen og afsnittets
kompetenceudvikling.
5. Deltager i sygeplejefaglige møder.

7. Underviser og vejleder patienter og pårørende.

6. Medvirker til at udviklingsarbejde og projekter bliver
prioriteret i det daglige.

8. Oplærer og uddanner plejepersonale, andet

7. Deltager i årlig MUS og kompetenceudviklingssamtale.

sundhedspersonale, sygeplejestuderende samt socialog sundhedselever.
Faglige kompetencer

Personlige kvalifikationer

1. Har dansk autorisation som sygeplejerske/radiograf

1. Har forståelse for vigtigheden af at arbejde tværfagligt
med patienten i centrum
2. Kan kommunikere klart og forståeligt med patienter og
kollegaer
3. Er engageret, kollegial og fleksibel
4. Fokuserer på muligheder frem for problemer
5. Er ambitiøs på klinikkens vegne
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