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DIABETESSYGEPLEJERSKE
- Rejsen fra nybegynder til ekspert



Kompetenceprofiler for sygeplejersker, 
der arbejder i diabetesambulatorier
Steno Diabetes Center Sjælland har en ambition om at forbedre 
diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland – både for børn, 
unge og voksne. Målet er at sikre en høj, ensartet kvalitet.  
Det betyder, at man skal møde samme gode behandling, uanset 
hvilket sygehus man besøger. 

De nødvendige kompetencer er helt centrale for, at der kan ydes 
sygepleje og behandling af høj ensartet kvalitet. Der arbejdes 
derfor målrettet med at afdække sygeplejerskernes nuværende 
kompetencer, iværksætte uddannelsestilbud på alle  
kompetenceniveauer og løbende tilpasse  
kompetenceudviklingen til opgaverne i  
fremtidens diabetespraksis.



Definitioner

Kompetencer er den måde, hvorpå den enkelte person bruger faglige og 
personlige kvalifikationer i praksis, således at opgaverne løses  
tilfredsstillende.

Kompetenceprofilerne er en beskrivelse af de kompetencer, der er  
forudsætningen for at bestride jobbet. Profilerne beskriver fem forskellige 
kompetenceniveauer, fra sygeplejersken er novice på området til faglig 
ekspert*.  
 
Alle niveauer er vigtige og væsentlige. Det er individuelt, hvor længe den 
enkelte sygeplejerske er om at bevæge sig til næste kompetencetrin.  
Sygeplejersken kan desuden være på forskellige niveauer samtidig,  
afhængig af opgaver. Særligt vigtigt er det, at opgavetildeling matches 
med kompetenceprofiler og omvendt. Endvidere kan kompetenceprofiler-
ne være retningsgivende i forhold til personlig og faglig udvikling.

* Patricia Benner, fra novice til ekspert4





Formål med kompetenceprofiler:

At sikre, at mennesker med diabetes: 

• Møder sygeplejersker, der, uanset hvor længe de har været ansat, leverer 
kvalificeret sygepleje og delegeret behandling ift. diabetes. 

• Oplever en sammenhængende indsats med ensartet høj standard på tværs 
af sygehusene. 

• Oplever en forbedret behandling af komorbiditet gennem fokus på særligt 
sårbare patientgrupper og individualiserede tilbud.
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Kompetenceprofiler kan bidrage til, at:

• Sygeplejersken øger egen bevidsthed om kompetenceniveau og egen indsats 
for kompetenceudvikling. 

• Sygeplejersken selv opsøger ny viden og ajourfører viden. 

• Lederen afdækker, sammen med medarbejderen, kompetencer for den  
enkelte, evt.ved MUS-samtaler. 

• Lederen kan understøtte og tildele mentor, uddannelsestilbud og konferencer 
efter kompetenceniveau. 

• Lederen kan bidrage til karriereforløb inden for klinik, udvikling, forskning  
efter kompetencer og ønsker.
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Fem kompetenceniveauer: 

Novice - Ny i specialet, inden for det første år
Sygeplejersken arbejder under supervision, i tæt samarbejde med en erfaren syge- 
plejerske og øger gradvist selvstændigheden i opgavevaretagelsen. Sygeplejersken er 
tilknyttet en mentor.

Avanceret nybegynder - Specialeerfaring ca. 1-2 år
Sygeplejersken arbejder nu selvstændigt med tildelte patienter med diabetes og ud-
vider gradvist sit kendskab til mere specialiseret pleje og behandling. Sygeplejersken 
samarbejder tværfagligt i diabetesteamet, hvor der bydes ind med sygeplejefaglige 
input.
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Kompetent - Specialeerfaring ca. 2-3 år
Sygeplejersken, der nu kan kalde sig diabetessygeplejerske, arbejder selvstændigt på 
kvalificeret niveau og reflekterer systematisk. Sygeplejersken har udgående og rådgi-
vende funktion i forhold til sundhedsfaglige personer på sygehuse og i primær sektor, 
kan varetage hotline for patienter og pårørende uden for almindelig arbejdstid samt 
kan deltage i udviklingsopgaver og introducere og oplære nye kollegaer i specialet.

Kyndig - Specialeerfaring ca. 3-5 år
Diabetessygeplejersken mestrer selvstændige konsultationer, sundhedspædagogik og
diabetesteknologi på højt niveau. Sygeplejersken deltager i udvikling af praksis, kan 
selv være klinisk projektleder og kan organisere og lede klinisk praksis i hverdagen.  
Sygeplejersken underviser og vejleder sundhedspersonale og kan være mentor for nye 
kollegaer.

Ekspert - Specialeerfaring over 5 år
Diabetessygeplejersken er faglig ekspert inden for samtlige områder af diabetes- 
sygepleje og sundhedspædagogik og kan nu forholde sig evidensbaseret til og udvikle 
praksis selvstændigt, lede projekter og deltage i forskningsprojekter. Sygeplejersken 
er rollemodel for kollegaer og deler sin viden og erfaring gennem tilbud om sparring. 
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Novice
Om sygeplejersken:
• Sygeplejersken er ny i specialet endokrinologi. 

• Arbejder ud fra en generel viden.  

• Har evt. erfaring fra andre specialer på sygehus eller i primær sektor. 

Uddannelse: 
• Sygeplejersken er i gang med introduktions- og oplæringsprogram i  

afdelingen.  

• Har tilknyttet en mentor, med hvem der reflekteres over klinisk praksis. 

• Tilbydes snarest muligt at deltage i diabeteskursus for nyansatte  
sygeplejersker i diabetesambulatorier og sengeafsnit.
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At udføre diabetessygepleje:
• Sygeplejersken samarbejder ansvarsfuldt om patientforløbet ud fra indsigt i og 

erkendelse af eget kompetenceområde med løsning af diabetesopgaver. 

• Kan, med støtte og vejledning, træffe kliniske beslutninger.  
Vejleder personer med diabetes og deres pårørende i enkelte elementer af  
diabetesplejen. 

• Tilrettelægger, udfører og evaluerer definerede opgaver med udgangspunkt i  
patientens behov og ressourcer.  

• Arbejder problemudforskende og -løsende i forhold til den enkelte patient  
ved at integrere viden om diabetes og andre grundlæggende medicinske  
problemstillinger.

14



• Arbejder aktivt og målrettet i forhold til at erhverve sig viden, erfaring og 
færdigheder i diabetessygepleje.  

• Opsøger vejledning og undervisning i specialet. 

• Er i gang med at tilegne sig viden om afdelingens behandlinger, med det mål 
at opnå delegerede medicineringskompetencer inden for rammedelegation. 

• Tilegner sig viden om og har kendskab til de teknologiske redskaber, som 
anvendes i afdelingen til aflæsning af blodsukker og sensorer. 

• Indleder, fastholder, afslutter og vurderer kommunikationsforløb ud fra  
teoretiske overvejelser og erfaringer som grundlag for handling. 

• Kan samarbejde internt om patientforløb og har kendskab til det  
tværsektorielle samarbejde.
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At udvikle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken planlægger og prioriterer de foreliggende arbejdsopgaver i  

samarbejde med en mere kompetent diabetessygeplejerske. 

• Argumenterer for sine prioriteringer fagligt og etisk i kendte patientsituationer. 

• Har fokus på udvikling af egen praksis i relation til patientnære opgaver 
i afdelingen.

At formidle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken viser i sin formidling af observationer evne til at analysere  

patientens tilstand med inddragelse af diabetesviden og egne faglige erfaringer. 

• Dokumenterer planlægningen og udførelsen af sygeplejen til den diabetiske  
patient i SP.
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At lede diabetessygepleje:
• Sygeplejersken viser engagement og tager ansvar for planlægningen af dagens 

opgaver. 

• Varetager administrative funktioner i forbindelse med diabeteskonsultationer. 
Kan tilgå relevante programmer i SP, herunder Diabetes Navigatoren.  

• Samarbejder med primær sundhedstjeneste i relation til f. eks. hjælp til  
insulinadministration, BS-målinger osv. 

• Kender til brugen af afdelingens D4 dokumenter med fokus på  
diabetiske retningslinjer.
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Kompetenceudvikling: 
• Diabeteskursus for nyansatte sygeplejersker i  

diabetesambulatorier og sengeafsnit 

• Kursus i sundhedspædagogik 

• Deltagelse i landskursus for diabetessygeplejersker 

• Erfa-gruppemøder



Sociale kompetencer:
• Sygeplejersken viser forståelse for betydningen af rolig, professionel  

adfærd og orden i afdelingen. 

• Deltager i møder på afdelingen. 

• Viser forståelse for betydningen af loyalitet i forhold til kollegaer, ledelse 
og demokratiske, kollektive beslutninger. 

• Viser forståelse for betydningen af en positiv indstilling til arbejdet og 
hverdagen i afdelingen. 

• Har forståelse for de positive muligheder, det har for den enkelte og for 
afdelingen at indgå i et fleksibelt samarbejde. 

• Har forståelse for vigtigheden af at respektere sine kollegaer for deres 
faglige kompetencer og personlige holdninger. 
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Om sygeplejersken: 
• Sygeplejersken har arbejdet i diabetesambulatorium i ca. 1-2 år.  

• Sygeplejersken arbejder selvstændigt ud fra en generel viden og faglig 
erfaring.  

• Kræver støtte ved komplekse problemstillinger.

Uddannelse: 
• Sygeplejersken har gennemført introduktions- og oplæringsprogram  

i afdelingen.  

• Sygeplejersken har gennemført diabeteskursus for nyansatte sygeplejer-
sker i diabetesambulatorier og sengeafsnit, samt insulinjusteringskursus. 

• Har tilknyttet en mentor med hvem, der reflekteres over klinisk praksis.

Avanceret nybegynder
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At udføre diabetessygepleje:

• Sygeplejersken arbejder nu selvstændigt med mindre komplekse patienter med 
diabetes. 

• Kan anvende sin viden om diabetes, patologi, ætiologi samt sygepleje og behand-
ling af personer med diabetes. 

• Kan redegøre for afdelingens behandlinger. Arbejder målrettet med at opnå kom-
petence i insulinjustering inden for rammedelegationen, under supervision af 
sygeplejerske med justeringskompetence eller læge. 

• Kan undervise og supervisere personer med diabetes og deres pårørende, samt 
studerende. 

• Reflekterer over og handler på ændringer i patientens tilstand. 

• Udvikler evner til at kombinere sygeplejefaglig viden, erfaring og holdninger. 

• Opsøger og formidler ny viden på eget initiativ ved nyopstået sygeplejefaglige 
problemstillinger, samt stiller viden og erfaring til rådighed for kollegaer.
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• Indleder, fastholder, afslutter og vurderer kommunikationsforløb ud fra teo-
retiske overvejelser og erfaringer som grundlag for handling. 

• Arbejder aktivt og målrettet ved at anvende viden, erfaringer og færdighe-
der i diabetessygeplejen. 

• Kender de sundhedsteknologier, der arbejdes med i afdelingen og kan oplæ-
re og vejlede patienter og pårørende i brugen af teknologien. 

• Kan forstå og anvende de teknologiske redskaber, som anvendes til aflæs-
ning af blodsukker. 

• Har kendskab til behandlingskriterier og principper for insulinpumpebehand-
ling, samt risikoen for ketoacidose. 

• Kan samarbejde tværfagligt og forstå, hvad det betyder for patientforløbet.
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At udvikle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken kan diskutere og argumentere for faglige problemstillinger 

med afsæt i evidensbaseret praksis. 

• Tager kritisk stilling til og kommer med konstruktive forslag til forbedring  
af klinisk praksis i ambulatoriet. 

• Argumenterer for sine prioriteringer fagligt og etisk i kendte  
patientsituationer. 

• Deltager i udviklende opgaver i relation til diabetessygepleje.
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At formidle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken informerer og vejleder patienter og pårørende med mindre 

komplekse, men kendte sygeplejefaglige problemstillinger og med udgangs-
punkt i patientens forudsætninger og behov. 

• Viser i sin formidling af observationer evnen til at vurdere patientens tilstand 
ud fra et helhedsperspektiv. 

• Er bevidst om egne pædagogiske metoder og betydningen af disse. 

• Dokumenterer planlægning og udførsel af sygepleje til diabetespatienten  
i SP.

25



At lede diabetessygepleje: 
• Sygeplejersken planlægger og prioriterer arbejdsopgaver under hensyn til  

patientens tilstand, kollegiale -, tidsmæssige - og økonomiske ressourcer. 

• Varetager administrative funktioner i forbindelse med diabeteskonsultationer.    

• Vurderer i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, om diabetespatienten 
skal have et tættere forløb. 

• Samarbejder med primær sundhedstjeneste, mhp. vurdering af behandling. 

• Selvstændigt anvender afdelingens D4 dokumenter med fokus på diabetiske  
retningslinjer. 

• Deltager i implementering af nye udviklingstiltag.
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Sociale kompentencer: 
• Sygeplejersken viser betydningen af rolig, professionel adfærd og orden i  

afdelingen. 

• Er engageret ved møder på afdelingen. 

• Er loyal i forhold til kollegaer, ledelse og demokratisk kollektive beslutninger.
• Viser interesse og har en positiv indstilling til arbejdet og hverdagen i afdelingen. 

• Udviser fleksibilitet. 

• Udviser respekt overfor sine samarbejdspartnere, i forhold til deres faglige kom-
petencer og personlige holdninger. 

• Viser interesse i eget områdes udvikling og deltager i dette.
27



Kompetenceudvikling: 
• Landsdækkende kursus for diabetessygeplejersker (diplomniveau) 

• Insulinjusteringskursus 

• Kursus i sundhedspædagogik 

• Kursus i kommunikation vedrørende psykosociale emner 

• Deltagelse i landskursus for diabetessygeplejersker 

• Erfa-gruppemøder
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Om sygeplejersken: 
• Sygeplejersken har arbejdet i diabetesambulatorium i ca. 2-3 år. 

• Sygeplejersken arbejder selvstændigt ud fra en dybdegående viden,  
og bred almen medicinsk erfaring. Sygeplejersken har erfaring med  
løsning af komplekse diabetiske problemstillinger.

Uddannelse: 
• Sygeplejersken har om muligt gennemført eller er i gang med  

landsdækkende uddannelse for diabetessygeplejersker. 

• Modtager selv supervision ved læge og sparring med kollega på samme 
kompetenceniveau eller højere.

Kompetent
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At udføre diabetessygepleje:
• Sygeplejersken arbejder selvstændigt på kvalificeret niveau. Har udviklet større 

forståelse for patienternes situation pga. erfaring med sammenlignelige patient- 
situationer. 

• Arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende, og argumenterer fag-
ligt for behandlingen og plejen af diabetespatienter. 

• Anvender en mere nuanceret kombination af teoretisk viden og praktiske færdig-
heder. 

• Kender guidelines for behandling af diabetes og anvender dem i praksis. 

• Afdækker, analyserer og iværksætter sundhedsfremmende, forebyggende og re-
habiliterende aktiviteter i samarbejde med patienten. 

• Har opnået kompetence i insulinjustering inden for den givne ramme. 
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• Er fortrolig med de sundhedsteknologier, der anvendes i afdelingen og kan 
oplære og vejlede patienter og pårørende i brugen af teknologien. 

• Kan vurdere behovet for sensorbehandling/flashglukose. Kan beregne kulhy-
dratratio og insulinfølsomhed samt undervise og vejlede patienterne i bru-
gen af dette. 

• Indleder, fastholder, afslutter og vurderer kommunikationsforløb ud fra teo-
retiske overvejelser og erfaringer som grundlag for handling. 

• Kan i praksis oplære nye sygeplejersker og fungere som mentor. 

• Kan begynde at være udgående diabetessygeplejerske med supervision. 

• Forholder sig kritisk til egen og kollegaers sygepleje i afdelingen. 

• Samarbejder tværfagligt og kender kompetencerne hos sine kollegaer.
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At udvikle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken forudser udviklingen af et patientforløb og er forberedt på at 

handle i uforudsete situationer. 

• Arbejder aktivt og målrettet med at erhverve ny viden, omdanne oplevelser 
til erfaring, samt afklare holdninger via dialog med kollegaer. 

• Deltager aktivt i at udvikle sygeplejen på baggrund af erfaring og teori.

At formidle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken afdækker patienters og pårørendes behov for information og 

vejledning. 

• Kan anvende en bred pallette af kommunikationsværktøjer, og kan  
imødekomme særlige behov for information og vejledning. 

• Planlægger, gennemfører og evaluerer selvstændigt undervisning og oplæring, 
med udgangspunkt i patienters og pårørendes forudsætninger og ressourcer. 

• Begrunder og argumenterer for egne sygeplejefaglige beslutninger ud fra teori, 
erfaring og etiske refleksioner samt opsøger, analyserer, formidler og implemen-
terer ny viden i sygeplejen.



At lede diabetessygepleje: 
• Sygeplejersken er lyttende, analyserende og fagligt argumenterende i såvel det 

monofaglige som i det tværfaglige samarbejde. 

• Sikrer, at kvalitetsstandarder implementeres.

Kompetenceudvikling:
• Landsdækkende uddannelse for diabetessygeplejersker (diplomniveau) 

• Insulinpumpe kursus 

• Kursus i sundhedspædagogik 

• Kursus i kommunikation vedrørende psykosociale emner  

• Kursus i gestationel diabetes, hvis relevant 

• Supplerende diplommoduler 

• Mentorkursus 

• Deltagelse i landskursus for diabetessygeplejersker  
• Erfa-gruppemøder

35



Sociale kompentencer: 

• Sygeplejersken udviser rolig og professionel adfærd i afdelingen og er god til at 
opretholde orden i afdelingen. 

• Er gennem sine handlinger overfor patienten et forbillede for kollegaer, tværfagli-
ge samarbejdspartnere og studerende. 

• Er engageret ved møder på afdelingen. 

• Er loyal i forhold til kollegaer, ledelse og demokratisk kollektive beslutninger. 

• Udviser fleksibilitet og er god til at se nye muligheder. 

• Udviser respekt over for sine samarbejdspartnere, i forhold til deres faglige  
kompetencer og personlige holdninger. 

• Fremkommer med udviklingstiltag i praksis inden for eget område. Kan redegøre 
for begrundelsen for forandringer.
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Om sygeplejersken: 
• Sygeplejersken har arbejdet i diabetesambulatorium i ca. 3-5 år. 

• Sygeplejersken arbejder på baggrund af stor faglig ekspertise og erfaring.  

• Mestrer professionelt komplekse patientforløb. Sygeplejersken identificerer, priori-
terer, justerer og finder helhedsløsninger i sygeplejen samt anvender forsknings- 
baseret viden.

Uddannelse: 
• Har om muligt gennemført landsdækkende uddannelse for diabetessygeplejersker.     
• Kan have gennemført en sundhedsfaglig efteruddannelse.  

• Kan have gennemført insulinpumpekursus. 

• Har været aktivt deltagende, og selv undervist internt i diabetessygepleje. 

• Modtager selv supervision ved læge og sparring med kollegaer på  
samme kompetenceniveau.

Kyndig
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At udføre diabetessygepleje:

• Sygeplejersken yder en individualiseret sygepleje i enhver sammenhæng. 

• Mestrer selvstændige konsultationer og teknologi på højt niveau. 

• Samarbejder tværfagligt, og byder ind med egen faglighed. Arbejder kritisk  
analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst. 

• Indleder, fastholder, afslutter og vurderer kommunikationsforløb ud fra teoretiske 
overvejelser og egne erfaringer.  

• Definerer og vurderer sine opgaver, enkle som komplekse, og vælger på bag-
grund af evidens, kontekst og erfaringer den bedste diabetesbehandling. 
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• Planlægger egen og andres læring. 

• Er mentor for nye kollegaer. 

• Kan vejlede kollegaer i komplekse problemstillinger i forhold til brug af ny  
teknologi. 

• Kan hjælpe patienter og pårørende i brug af ny teknologi. 

• Bevarer overblikket ved skiftende arbejdssituationer og i ukendte situationer. 

• Er i stand til selvstændigt at varetage insulinjustering inden for rammedelega- 
tionen. 

• Kan være udgående diabetessygeplejerske, med opsøgende og vejledende 
funktion i sygehusregi, samt rådgivende funktion i forhold til sygehusafdelinger, 
kommunale- og praksissygeplejersker.
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• Har kendskab til de forskellige typer af insulinpumper, som anvendes i afde-
lingen, herunder vurdering af insulin, kulhydratratio og insulinsensibilitet. 

• Kan vurdere, om diabetespatienten kan profitere af en insulinpumpe. 

• Sygeplejersken, som skal varetage pleje og behandling af patienter med 
insulinpumpe:

• Kan starte insulinpumpebehandling. 

• Kan planlægge påsætningsforløb af insulinpumpe, under hensyntagen til den  
enkeltes forudsætninger. 

• Kan justere basalindstillinger i de enkelte insulinpumper. 

• Har indgående kendskab til de enkelte programmer, som er knyttet til de i  
afdelingen benyttede pumper. 

• Kan anvende programmerne til at analysere pumpedata og foretage  
nødvendige justeringer. 

• Har kendskab til anvendelse af sensor i forbindelse med insulinpumpebehand-
ling.
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At udvikle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken arbejder målrettet, varetager rollen som ressourceperson inden 

for specifikke områder. 

• Medvirker til at fastholde udviklingstiltag og står i spidsen for implementering 
af mindre, ikke komplekse udviklingstiltag, herunder teknologiske og innovative 
løsninger. 

• Forholder sig kritisk og reflekterer i forhold til egen og kollegers sygepleje i af-
delingen. 

• Formidler ny viden/nye tiltag til kollegaer mono-/tværfagligt, og er dermed 
medvirkende til udvikling af sygeplejefaget i afdelingen og lægger energi i ny-
tænkning. 

• Udvikler sig kontinuerligt såvel fagligt som personligt ved at nuancere og afprø-
ve erfaringer og håndelag i nye sammenhænge. 

• Indgår engageret i forandringer og kan fremstille fordele/ulemper ved foran-
dring. Deltager analytisk i personalegruppens udvikling, er åben og lydhør over 
for andres løsninger og erfaringer. Præsenterer evt. eget projekt på konferencer.
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At formidle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken mestrer forskellige kommunikationsformer, er kritisk analyse-

rende i forhold til valg af pædagogisk metode. Tager udgangspunkt i patienters 
og pårørendes ressourcer med bevidsthed om, hvad der er passende i den en-
kelte situation. 

• Fungerer som ressourceperson i afdelingen, og formår at støtte og inspirere an-
dre i deres faglige arbejde med at udvikle sygepleje. 

• Argumenterer sagligt ud fra sit sygeplejefaglige skøn med udgangspunkt i pa-
tientens perspektiv.

At lede diabetessygepleje: 
• Sygeplejersken sikrer patienten det bedst mulige forløb, i forhold til kvalitet og 

kontinuitet i diabetespleje og -behandling. Forudser og forebygger gennem sit 
kritiske overblik af problemstillinger i organiseringen af sygeplejen. 

• Er kritisk analyserende og fagligt argumenterende i såvel det monofaglige som 
det tværfaglige samarbejde.
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Sociale kompetencer:
• Sygeplejersken overskuer helheden i afdelingen og skaber ro. Er bevidst om sin 

funktion som rollemodel. Tager bevidst ansvar for det fysiske og psykiske arbejds-
miljø. 

• Er gennem sine handlinger ved patienten et forbillede for kollegaer og tværfaglige 
samarbejdspartnere. 

• Er loyal i forhold til kollegaer, ledelse og demokratiske beslutninger. 

• Deltager aktivt, analytisk og argumenterende i arbejdet og i hverdagen i  
afdelingen. Medvirker til en positiv stemning. 

• Udviser fleksibilitet og er god til at se muligheder. 

• Udviser respekt over for sine samarbejdspartnere mono- som tværfagligt, i forhold 
til deres faglige kompetencer og personlige holdninger. Diskuterer kritisk og  
konstruktivt andres standpunkt, for således at tage personlig stilling til problemet. 



Kompetenceudvikling:
• Supplerende moduler på diplomuddannelse eller en masteruddannelse 

• Supplerende kurser svarende til erfaringsniveau 

• Mentorkursus 

• Udvidet insulinpumpekursus eller tilsvarende 

• Deltagelse på international diabeteskonference 

• Deltagelse på landskursus for diabetessygeplejersker 

• Deltagelse i Erfa-gruppemøder
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Om sygeplejersken: 
• Sygeplejersken har arbejdet i diabetesambulatorium i over 5 år. 

• Sygeplejersken er faglig ekspert inden for samtlige områder af diabetessygepleje 
og sundhedspædagogik. Sygeplejersken arbejder ud fra sit kliniske blik og har en 
intuitiv situationsfornemmelse, højt specialiserede kliniske kompetencer, erhvervet  
gennem lang erfaring og akademiske kompetencer inden for sygeplejen.

Uddannelse: 
• Har akademiske kompetencer svarende til en master og anvender det i sin daglige 

praksis. 

• Modtager selv supervision ved læge og sparring med kollegaer på samme kompe-
tenceniveau.

Ekspert



At udføre diabetessygepleje:
• Sygeplejersken arbejder reflekterende, udviklings- og handlingsorienteret inden 

for det sygeplejefaglige felt. 

• Arbejder klinisk som ekspertsygeplejerske inden for diabetesområdet. 

• Anvender akademiske kompetencer i vurderingen af sygeplejen, herunder  
indsamling, analyse og vurdering af data inden for det sygeplejefaglige felt. 

• Skaber rammen for, at sygeplejen bliver evidensbaseret, i ambulatoriet, på  
sengeafdelingen og på sygehusniveau.

At udvikle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken tager ansvar for udvikling i ambulatoriet. 

• Igangsætter og implementerer udviklingsprojekter samt korrigerer klinisk  
praksis ud fra projektresultaterne. 

• Udfører selvstændigt søgninger i nationale og internationale databaser.
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At formidle diabetessygepleje:
• Sygeplejersken formidler ny viden inden for det sygeplejefaglige felt, herunder 

resultater af egne udviklingsprojekter. 

• Iværksætter forskellige kompetenceudviklende initiativer, der understøtter den 
faglige udvikling af den enkelte og sygeplejen i ambulatoriet. 

• Anvendes som intern såvel som ekstern underviser eller oplægsholder  
og formidler ambulatoriets udviklingstiltag.

At lede diabetessygepleje: 
• Sygeplejersken varetager det kliniske lederskab for udvikling af det sygepleje- 

faglige felt i diabetesambulatoriet, i tæt samarbejde med evt. forsknings- og  
udviklingsansvarlig sygeplejespecialist. 

• Anvender de akademiske kompetencer, der er opnået gennem uddannelsen.
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Sociale kompetencer:
• Sygeplejersken tager overordnet ansvar for kollegial trivsel.  
• Tager overordnet ansvar for patienter og pårørendes trivsel i ambulatoriet og  

undersøger samt inddrager deres perspektiv i al udvikling. 

• Indgår i og udbygger faglige netværk nationalt. 

• Deltager analytisk i personalegruppens udvikling, er åben og lydhør over for  
andres løsninger og erfaringer.

Kompetenceudvikling:
• Supplerende diplommoduler, evt. en kandidatgrad 

• Supplerende kurser i forskning og udvikling 

• Deltagelse på international diabeteskonference 

• Præsentation af eget projekt nationalt/internationalt 

• Landskursus for diabetessygeplejesker 

• Erfa-gruppemøder
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At arbejde med kompetenceprofiler er kun en del af en større samlet indsats  
vedrørende kompetenceudvikling. 

Hos Steno Diabetes Center Sjælland arbejder vi for læring gennem hele ansættelsen. 

Under beskrivelsen af de forskellige profiler, er der angivet forslag til muligheder for 
kompetenceudvikling. Der er angivet kurser og konferencemuligheder, samt  
deltagelse i netværk. Men kompetenceudvikling er meget mere end det. Læring i  
hverdagen, i mødet med kollegaer, patienter og pårørende, deltagelse i netværk, er 
mindst ligeså vigtigt, som at gennemgå en uddannelse. 
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Læring i hele ansættelsen



På videnscenter for diabetes kan du holde din viden opdateret:

www.videnscenterfordiabetes.dk 

På vores hjemmeside: www.stenosjaelland.dk kan du orientere dig om og tilmelde dig 
forskellige uddannelsestilbud.

Vi modtager gerne input til initiativer om kompetenceudvikling.  
Har du nogle gode idéer, er du er velkommen til at  
kontakte os via vores hjemmeside.
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Beskrivelsen af kompetenceprofilerne for diabetessygeplejersker er udarbejdet af fag-
ligt kompetente diabetessygeplejersker i Region Sjælland i samarbejde med Steno  
Diabetes Center Sjælland.  
 
Efterfølgende er profilbeskrivelserne blevet drøftet med de ledende sygeplejersker for 
diabetesområdet på regionens sygehuse og centerledelsen på Steno Diabetes Center 
Sjælland. 

Beskrivelsen af hver profil er bygget op omkring sygeplejens kerneområder: At udføre, 
udvikle, formidle og lede sygepleje, suppleret med et lille afsnit om sociale  
kompetencer for hver profil. 

Referencer
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Profilerne fra novice til ekspert er inspireret af Patricia Benners forskningsarbejde og 
efterfølgende bog: 

Fra Novice til ekspert, mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis, 1995 

Teorien er valgt, fordi den allerede anvendes på nogle sygehuse i regionen. 

Vi har derfor valgt en kendt tilgang, der kan harmonere med det arbejde, der allerede 
foregår på sygehusene vedrørende kompetenceprofiler for sygeplejersker.



KONTAKT

For mere information om kompetenceprofilerne:
www.stenosjaelland.dk

Steno Diabetes Center Sjælland
Birkevænget 3, 3.sal.
4300 Holbæk

E-mail: steno@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 48 38 90 


