
PLEJERENS NORMALE PSYKIATRISKE ARBEJDSOMRÅDE  
Retningslinjer for uddannelse af plejere 1977 (retsinfo. nr. 15145) 

Til plejerens normale arbejdsområde hørende DELS DE OPGAVER, som indgår i sygehjælperens normale 

arbejdsområde jf. bilag A, til sundhedsstyrelsens Retningslinjer for uddannelse af sygehjælpere af 6. 

december 1973, under henvisning til, at plejeruddannelsen er tilrettelagt som en overbygning på denne 

uddannelse, DELS OPGAVER, som knytter sig til det psykiatriske arbejdsområde.  

DE OPGAVER INDEN FOR DET PSYKIATRISKE ARBEJDSOMRÅDE, som plejeren selvstændigt udfører i samråd 

med den for arbejdet ansvarlige sygeplejerske, omfatter følgende:  

 

I. OBSERVATION AF PATIENTER, herunder  

• være opmærksom på patienternes sunde ressourcer,  

• klargøre sig patienternes problemer, 

• identificere symptomer på sygdom med henblik på diagnose og behandling,  

• konstatere effekten af behandling og eventueller bivirkninger, herunder specielt somatiske 

bivirkninger ved behandlinger med psykofarmaka.  

 

II. RAPPORT, KONFERENCER OG ANDEN PERSONALEKOMMUNIKATION, herunder  

• modtage og videregive relevante oplysninger,  

• deltage i bearbejdelse og vurdering af de indsamlede observationer (data).  

 

III. KOMMUNIKATION, herunder  

• søge at oprette et formålsbestemt kontaktforhold til patienten,  

• kommunikere under hensyn til patientens individuelle personlighed og symptomer.  

• stimulere patienten til at deltage i beslutningsprocesser,  

• kommunikationer med pårørende under hensyntagen til patientens pleje- og behandlingsplan.  

 

IV. MILJØTERAPI, herunder - positivt anvende kendskab til de faktorer i 

institutionsmiljøet, som har såvel fremmende som hæmmende indflydelse på den 

enkelte patients udvikling,  

• ud fra afdelingens givne rammer at medvirke til at skabe en døgnrytme, der videst muligt tager 

hensyn til patientens individuelle behov,  

• tilrettelægge en pleje- og behandlingsplan for patienten of medvirke til at realisere den ud fra en 

vedtaget fælles holdning.  

 



V. ERGO-, ARBEJDS- OG AKTIVITETSTERAPI, herunder  

• observere patienten i arbejdssituationen,  

• aktivere og stimulere patienten under hensyntagen til dennes øjeblikkelige situation,  

• tilrettelægge og deltage i struktueret arbejdsterapi i og uden for afdelingen.  

 

VI. SIKKERHEDSFORHOLD, herunder iagttagelse af gældende bestemmelser og 

regulativer  

• anvende fysiske beskyttelsesmidler og hindre farlige undvigelser,  

• gennemføre sikkerhedsforanstaltninger ved brand,  

• assistere ved akutte nødsituationer såsom hjertestop, suicidalforsøg m.m. 


