At koordinere, administrere og styre
Social- og sundhedsassistenten observerer borgerens sundhedstilstand,
identificerer pleje- og omsorgsopgaver og evaluerer sammenhængen i
borgerforløbet. På baggrund heraf tilrettelægger social- og sundhedsassistenten
de daglige arbejdsopgaver, herunder uddelegering af opgaver, taget de enkelte
medarbejderes kompetencer og læringsbehov i betragtning. Tilrettelæggelse af
arbejdsopgaver sker under hensyntagen til organisationens mål og kultur.

Derfor skal social- og sundhedsassistenten
Tilrettelægge og evaluere en helhedsorienteret indsats hos den enkelte
borger med udgangspunkt i borgerens behov, de opstillede mål og de
tilstedeværende ressourcer (tid, viden, teknologi)
Arbejde tværfagligt og tværsektorielt
Tilrettelægge de daglige arbejdsopgaver i gruppen under hensyntagen til
opgavernes omfang og karakter samt tilstedeværende ressourcer
Vurdere, justere og prioritere arbejdstilrettelæggelsen i gruppen
Sikre, at der tages nødvendige beslutninger om kvalitet og sikkerhed i pleje
og sygepleje hos borgeren
Bidrage til en systematisk kvalitetssikring i gruppen

At vejlede, instruere, kommunikere og dokumentere
Social- og sundhedsassistenten skal støtte borgeren i at mestre sin egenomsorg,
vilje og evne til at leve et sundt liv. Dette sker bl.a. gennem information,
kommunikation og en målrettet sundhedspædagogisk indsats. De pædagogiske
opgaver omfatter også samarbejdspartnere i gruppen og elever under
uddannelse.

Derfor skal social- og sundhedsassistenten
Arbejde målrettet med sundhedspædagogiske tilgange i samarbejdet med
borgeren
Skabe læring gennem undervisning og vidensdeling blandt kolleger
Rådgive, vejlede og instruere samarbejdspartnere og elever i social- og
sundhedsfaglige opgaver
Gennem kommunikation skabe og udvikle professionelle relationer
Prioritere og sikre, at indsatser hos den enkelte borger dokumenteres efter
gældende vejledninger

PROFIL
Social- og sundhedsassistenter
Høje-Taastrup Kommune

Indledning
Profilen for social- og sundhedsassistenter i Høje-Taastrup Kommune er et dialogog samarbejdsredskab. Den skal støtte social- og sundhedsassistenterne i at træffe
beslutninger, prioritere og planlægge indsatser hos borgerne. Sundheds- og
omsorgsområdet i Høje-Taastrup Kommune skal kendes for en helhedsbaseret
tilgang og høj faglig kvalitet, og social- og sundhedsassistenterne har en helt
central rolle i at sikre dette. Opgaverne er i hjemmeplejen og på plejecentrene og
de defineres ud fra både Serviceloven og Sundhedsloven.
Livskraft hele livet
For at understøtte den enkelte borgers livskvalitet, er det i Høje-Taastrup
Kommune et mål, at borgerne støttes til at klare sig selv så længe som muligt. Det
kalder vi for ’livskraft hele livet’. Alle sygepleje-, pleje- og omsorgsydelser tager
derfor udgangspunkt i at sikre borgerens evne til mestring i hverdagen.
Helhedspleje
Helhedspleje er en kerneopgave for social- og sundhedsassistenter, og målet er at
arbejde med det hele menneske. Helhedsplejen omfatter samtlige af de opgaver,
social- og sundhedsassistenten udfører i forhold til fire funktionsområder:
Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg
Professionel omsorg, pleje og sygepleje
Koordinering, administration og styring
Vejledning, instruktion, kommunikation og dokumentation
Sygepleje udføres af social- og sundhedsassistenter hos borgere, hvor
sygeplejeindsatsen i forhold til borgerens situation er stabil. Pleje- og
omsorgsopgaver udføres af social- og sundhedsassistenter, hvor indsatsen i forhold
til borgerens situation er kompleks.

Social- og sundhedsassistenternes fire funktionsområder
Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg
Social- og sundhedsassistenten tilrettelægger og evaluerer praktisk og personlig
hjælp ud fra borgerens evne til og behov for egenomsorg, i samarbejde med
borgeren. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers trivsel og livskvalitet
støttes borgeren i at kunne mestre sit hverdagsliv med respekt for de fysiske,
psykiske og sociale handicap, vedkommende måtte have.

Derfor skal social- og sundhedsassistenten
Sikre, at alle forhold, der har betydning for borgerens oplevelse af livskvalitet,
indgår i planlægningen af den samlede indsats, så borgeren oplever, det er
meningsfuldt
Sikre, at de enkelte opgaver i den samlede indsats udføres, så borgeren oplever,
at hverdagen er håndterbar og begribelig
Sikre, at de enkelte opgaver i den samlede indsats udføres med
professionalisme
Støtte og motivere borgeren til at følge planer for rehabilitering
Udføre, planlægge og evaluere den personlige og praktiske hjælp på en faglig og
miljørigtig måde

At udføre professionel omsorg, pleje og sygepleje
Social- og sundhedsassistenten udfører personlig pleje og sygepleje med omsorg og
respekt for det enkelte menneske, og med udgangspunkt i en forståelse af den enkelte
borgers samlede livssituation. Pleje og sygepleje har fokus på sundhedsfremme,
forebyggelse, rehabilitering og lindring, og omfatter borgere i alle aldre.

Derfor skal social- og sundhedsassistenten
Systematisk og struktureret vurdere borgerens ressourcer og behov
Prioritere og tilrettelægge en målrettet grundlæggende sygepleje, som omfatter
en sundhedsfremmende, rehabiliterende og lindrende indsats
Udføre lægeordineret behandling efter gældende vejledninger
Systematisk observere og evaluere borgerens tilstand og om målet med plejen
og sygeplejen er nået
Løbende vurdere om andet social- eller sundhedsfagligt personale kan eller skal
udføre sygeplejeopgaverne og tage kontakt til andre tværfaglige
samarbejdspartnere
Motivere til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering med udgangspunkt
i den enkelte borgers psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder
Rådgive, vejlede, instruere og tilrettelægge sundhedsfremmende og
sygdomsforbyggende aktiviteter for borgere og pårørende
Henvise til relevante sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i
kommunen

