
Sygehjælperens normale arbejdsområde 
Fra cirkulæret om uddannelse af sygehjælpere 1978 (retsinfo. nr. 15170) - historisk 

1 = arbejde, som sygehjælperen selvstændigt kan udføre   

2 = arbejde, som sygehjælperen selvstændigt kan udføre i samråd med den for arbejdet ansvarlige 

sygeplejerske   

3 = arbejde, som sygehjælperen kan assistere ved.   

 

ALMINDELIG HYGIEJNE 

2 Vejledning af patient/klient vedrørende personlig hygiejne.   

1 Tandbørstning - almindelig mundpleje.   

2 Speciel mundpleje.   

1 Badning af patient/klient (bruse-, kar- og sengebad).   

1 Vaske patient/klient. 

1 Almindelig hudpleje - forebyggelse af decubitus.   

1 Hårpleje, herunder barbering (el-shaver).   

1 Almindelig fodpleje.   

1 Manicure.   

1 Skiftning af patientens/klientens tøj og sengelinned.   

1 Sengeredning med og uden patient/klient i sengen.   

1 Almindelig lejring af patient/klient.   

1 Elevation af sengebund.   

2 Lejring af patient/klient under særlige forhold, f.eks.  bevidstløse patienter/klienter, patienter/klienter 

med fraktur.   

 

SEKRETER OG EKSKRETER   

2 Vejledning af patient/klient vedr. opsamling af urin og  afføring.   

1 Bækkengivning, vaske patient/klient herefter.   

1 Skiftning af urinkolbe, urinpose.   

1 Bækkenstol - W.C. stol.   

1 Hjælpe patient/klient ved toiletbesøg.   

2 Lavement og lignende.   

3 Pasning af drænage.   

2 Pasning af kateter a demeure.  

2 Pasning af stomier.    



2 Opkastning.   

2 Ekspektorat.   

 

PATIENTENS/KLIENTENS ERNÆRING   

1 Anretning og servering af normal kost.   

2 Anretning og servering af diætkost.   

2 Kontrol af patientens/klientens indtagelse af måltider.  

1 Madning.   

1 Mellemmåltider og drikke.   

2 Sondemadning.   

1 Indsamling af service.   

 

AKTIVERING OG OPTRÆNING   

2 Vejlede og opmuntre patienten/klienten.   

1 Hjælpe patient/klient at skifte stilling.   

1 Hjælpe patient/klient ud af og i seng.   

1 Hjælpe patient/klient med af- og påklædning.   

2 Hjælpe patient/klient ved aktive og passive bevægelser.   

2 Hjælpe patient/klient med andre for optræningen nødvendige aktiviteter.   

1 Betjening af lift.   

1 Hjælpe patient/klient i og op af kørestol.   

1 Hjælpe patient/klient at benytte krykker, albuestokke,  gangkurv, gåslæde.   

1 Hjælpe patient/klient ved gangøvelser.   

2 Hjælpe patient/klient at benytte proteser og bandager.   

 

OMSORG FOR PATIENT/KLIENT OG PÅRØRENDE   

2 Omsorg og vejledning ved modtagelse af patient/klient.   

2 Samtale med og omsorg for patient/klient og pårørende.   

1 Besvare signal fra patienter/klienter.   

2 Overvågning af bevidstløse, urolige, uklare patienter/klienter.   

1 Omsorg for patientens/klientens ejendele.   

2 Omsorg for patientens/klientens værdigenstande (obs. 2 personer).   

1 Modtage og sætte patientens/klientens blomster i vand.   

3 Omsorg for døende og døde patienter/klienter og disses pårørende.   



2 Istandgørelse af døde.   

 

UNDERSØGELSER 

3 Forberedelse af patient/klient fysisk og psykisk. 

2 Almen observation af patient/klient (hud, udseende, reaktion).  

2 Temperaturmåling, puls- og respirationstælling, blodtryksmåling.  

2 Måling af patientens/klientens højde, kontrol af patientens vægt. 

2 Observation af patientens/klientens udtømmelse, herunder afføring, defækation, urin, urinering, 

ekapektorat og ekspektorering.   

2 Bestemmelse af urindiurese og -vægtfylde,  Almindelige urinundersøgelser. 

1 Udtagning af prøver af afføring, urin og ekspektorat.   

3 Prøvetagning (inkl. forberedelse og oprydning), f. eks. kateterurin, punkturer.   

3 Emballering og forsendelse af prøver.   

3 Forberedelse til og assistance ved lægeundersøgelser.   

3 Forberedelse til og assistance ved diagnostiske indgreb.   

 

BEHANDLINGER   

3 Forberedelse af patient/klient fysisk og psykisk.   

2 Anvendelse af isolationsteknik.   

3 Bistå sygeplejersken ved medicingivning, men kun i form af at hjælpe patienter/klienter med indtagelse af 

medicin, sygehjælperen har set blive uddelt.   

3 Kontrol med væskebalance.  

3 Observation af infusioner. 

 2 Sårbehandling, forbindingsskiftninger m.v.   

2 Almindelig øjenbadning.   

2 Vaginaludskylning.   

3 Iltterapi.   

3 Terapeutisk sug.   

3 Temperaturregulering hos patient/klient ved af- og tildækning.   

2 Varmebehandling.   

3 Forberedelse til og assistance ved lægebehandling.   

 

FORVALTNING   

1 Varetagelse af rekvisitter og tekniske hjælpemidler  m.v. 

1 Oprydning i forbindelse med diverse procedurer. 



2 Sterilisation, herunder kontrol med sterilisationsapparater. 

1 Pakning til sterilisation.   

2 Afprøvning af nyt materiel.   

 

KOMMUNIKATION   

1 Samtaler og konferencer mellem personalet.   

2 Samtaler og konferencer mellem medlemmer af pleje- og behandlingsteam'et.  

1 Mundtlig og skriftlig rapport.   

2 Mundtlig og skriftlig rekvisition.   

2 Føring af skemaer og kurver. 

1 Telefonbetjening.   


