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Indledning  
Formålet med kataloget er at sikre at borger bevilges den rette indsats ud fra borgers helbredstilstande og ud fra lovgivning. 

Ligeledes at arbejdsgangen på de delegerede indsatser optimeres ved direkte at visitere dem ude i det enkelte område. 

Visitationen vil fremover ikke skulle håndtere de delegerede indsatser. 

Tidsangivelsen på indsatsen er alene et anliggende mellem myndighed(sygeplejen) og leverandør(plejegruppen). Borger oplyses ikke om den bevilgede tid, men alene 
om de bevilgede indsatser.   

Frekvensen er beskrevet i kvalitetsstandarden og kan oplyses til borgeren.   

Den tidsangivelse som er oplyst i indsatskataloget er en standardramme. Ved singleindsatser kan det være nødvendigt at øge tiden, mens der ved andre indsatser 
under samme besøg som oftest anvendes mindre tid.   

 

   
Myndighedsrolle 
Fra efteråret 2022 overgår myndighedsfunktionen, på de delegerede sundhedslovsindsatser, fra visitationen ud til sygeplejen. 
Dvs nu skal sygeplejen selv visitere de delegerede indsatser til plejegruppen. Indsatserne bliver stadig takseret over Fritvalgsordningen, dvs der vil stadig følge takster 
med på indsatsen. 
Myndighedsrollen gælder også i forhold til Privat leverandør DFS+ 
 
Det er sygeplejen, der vurderer borgers behov for en delegeret indsats efter en sygeplejefaglig udredning; opretter den relevante Helbredstilstand, der 
ligger bag indsatsen, laver en obligatorisk opfølgning af tilstanden/indsatsen via opgave(revisitation) og hæfter en obligatorisk handlingsanvisning på 
den bestilte indsats. 
Opgaven kan overdrages til sosuassistentgruppen, der så har myndighedsrollen. 

 
Al kommunikation omkring indsatsen foregår nu mellem plejepersonalet og sygeplejen. 
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Delegeret sundhedslovsindsatser  
 

Pleje af kateter  

Indsatsen omfatter midlertidig eller permanent kateter, skylning af kateter, tømning og skift af kateterpose, kontrol af kateterballon samt skift af forbinding og pleje af 
hud  

FSIII niveau 3 – indsatsnavn  Tid og hyppighed  Beskrivelse  Særlige forhold  
 
Kateterpleje – Hjælper (DV) 
 
 
Kateterpleje –Hjælper (AV) 
 
Kateterpleje Hjælper (NV) 

5 min hvis der også er 
bevilget bad, personlig 
hygiejne eller nedre 
toilette.  
  
10 min som 
enkeltstående indsats.  

Hjemmesygeplejen kan oplære og 
delegere mindre komplekse 
sygeplejeydelser til plejepersonalet, hvis 
borger er i en stabil tilstand med kendte 
behov/problemer.  
   
  
Mindre komplekse sygeplejeydelser 
leveres i henhold til Sundhedsloven, 
gældende øvrige lovgivning, vejledning, 
instruks mm., samt Brøndby kommunes 
indsatskatalog  
  
Det er hjemmesygeplejen der er 
ansvarlig for de mindre komplekse 
sygeplejeindsatser og dokumentationen 
heraf..   

På nuværende tidspunkt visiteres 
toiletbesøg  
 
Fremover visiteres kateterpleje. 
 
Følg handlingsanvisning 
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Kompressionsbehandling  

Indsatsen omfatter typisk påtagning og aftagning af kompressionsbehandling som; kompressionsærmer, -handsker og -strømper, vejledning i venepumpeøvelser samt 
hudpleje  

FSIII niveau 3 – indsatsnavn  Tid og hyppighed  Beskrivelse  Særlige forhold  
Af- og påtagning af  
kompressionsstrømper – Hjælper (DV)  

5 min hvis der også er 
bevilget bad, 
personlig hygiejne 
eller af/påklædning.  
  
10 min som 
enkeltstående indsats.  

Påtagning af kompressionsbehandling. 
Hjemmesygeplejen kan oplære og 
delegere mindre komplekse 
sygeplejeydelser til plejepersonalet, hvis 
borger er i en stabil tilstand med kendte 
behov/problemer.  
  
Mindre komplekse sygeplejeydelser 
leveres i henhold til Sundhedsloven, 
gældende øvrige lovgivning, vejledning, 
instruks mm., samt Brøndby kommunes 
indsatskatalog.  
  
Det er hjemmesygeplejen der er ansvarlig 
for de mindre komplekse 
sygeplejeindsatser og dokumentation 
heraf.  
  

  
 Følg handlingsanvisning 

Af- og påtagning af  
kompressionsstrømper – Hjælper (AV)  

5 min hvis der også er 
bevilget personlig  
hygiejne eller 
af/påklædning.  
 
10 min som 
enkeltstående indsats. 
 

Aftagning af kompressionsbehandling  Følg handlingsanvisning 
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Medicinadministration  

Indsatsen omfatter udlevering og/eller tilføring af medicin.  Ved medicin forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud.  Når Medicinadministration og  
Medicindispensering effektueres i en og samme handling, som fx ved øjendrypning, Medicinsk plaster, aff.middel, registreres det som Medicinadministration  

FSIII niveau 3 – indsatsnavn  Tid og hyppighed  Beskrivelse  Særlige forhold  
Medicingivning – Hjælper (DV)   
 
 
 
 
 
 
Medicingivning –Hjælper (AV) 
 
 
 
Medicingivning – Hjælper (NV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 hvis der er bevilget 
andre indsatser.  
  
10 min som 
enkeltstående indsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmesygeplejen kan oplære og 
delegere mindre komplekse 
sygeplejeydelser til plejepersonalet, hvis 
borger er i en stabil tilstand med kendte 
behov/problemer.  
  
Mindre komplekse sygeplejeydelser 
leveres i henhold til Sundhedsloven, 
gældende øvrige lovgivning, vejledning, 
instruks mm., samt Brøndby kommunes 
indsatskatalogstandard.  
  
Det er hjemmesygeplejen der er ansvarlig 
for de mindre komplekse 
sygeplejeindsatser og dokumentation 
heraf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Stille medicin frem som er doseret af 
hospital, hjemmesygeplejen eller apotek.  
  
Behandling med lægeordineret medicinsk 
cremer/salver.  
   
Pårørende må ikke have doseret 
medicinen.  
  
Inhalationer som ikke foregår via 
maskiner.  
  
Vagitorier.  
Suppositorer.  
  
 Indsatserne kan kun delegeres til den 
kommunale hjemmepleje i henhold til 
medicininstruks i Ældre og Omsorg:  
-Medicinsk plaster.  
-Afføringsmiddel (laksatia) mikrolaks og 
klyx.  
 -Medicin via sonde og kateter 
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Øjendrypning (DV) 
 
Øjendrypning(AV) 
 
 
 
 
  

5 hvis der er bevilget 
andre indsatser.  
  
10 min som 
enkeltstående indsats. 
 
 
 
 
 
 
 

Lægeordineret øjendrypning med 
kunstige tårer eller viskøse øjendråber.  
 Øjendrypning med behandling for grøn 
stær, når borger er i stabil varig 
behandling. 
 

Instruks på øjendrypning følges 
 
Der skal ligge en tydelig 
handlingsanvisning. 
 
Personlig delegation 
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Sondeernæring  

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af sonde, indgift af næring og væske via sonde og skift af forbinding og hudpleje ved indstikssted  
  

FSIII niveau 3 – indsatsnavn  Tid og hyppighed  Beskrivelse  Særlige forhold  
Sondeernæring i PEG-sonde – 
Hjælper (DV)  
 
 
Sondeernæring i PEG-sonde – 
Hjælper (AV) 
 
Sondeernæring i PEG-sonde – 
Hjælper (NV) 

Hjemmesygeplejen skal  
oplyse tid for 
sondeernæring.  

Hjemmesygeplejen kan oplære og delegere mindre 
komplekse sygeplejeydelser til plejepersonalet, 
hvis borger er i en stabil tilstand med kendte 
behov/problemer.  
  
Mindre komplekse sygeplejeydelser leveres i 
henhold til Sundhedsloven, gældende øvrige 
lovgivning, vejledning, instruks mm., samt Brøndby 
kommunes kvalitetstandard.  
  

 Tydelig handlingsanvisning 
Skal beskrive hvordan og 
hvad der gives 
 

  Det er hjemmesygeplejen der er ansvarlig for de 
mindre komplekse sygeplejeindsatser og 
dokumentation heraf, samt at plejepersonalet har 
modtaget specifik og dokumenteret oplæring.  
  

Personlig delegation 
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Arbejdsgang for bestilling af delegerede sundhedslovsindsatser, der bliver betalt og udført af Fritvalgsordningen 

 
 

1. Fra relevant tilstand bevilges/bestilles indsatsen fra Indsatskataloget: Delegerede sygeplejeindsatser(lyseblå) 
 

 
 

2. Obs det er vigtigt, at der bestilles separat indsats til hvert vagtlag, så derfor vælges indsatsen med vagtbetegnelse eks medicingivning Hjælper (NV) 

3. Obs. Det er vigtigt, at der bestilles til Overordnet Leverandør og ikke til et team! Ellers kommer indsatsen ikke ind til områdeassistentens bestillerkalender. 
 

  Til dagvagt og aftenvagt bestilles helt overordnet til Stranden, Vester eller Øster            Til natten eller DFS+ bestilles nedenstående 
 

 

    



10 
 

4. I forhold til, hvor meget tid, der skal bestilles, følges ovenstående indsatskatalog for delegerede indsatser. 
Obs der er forskel på tiden afhængig af, om indsatsen ligger sammen med anden indsats eller er en enkeltstående indsats. 
Hvis der er behov for mere tid end det fremgår i indsatskataloget, skal det være dokumenteret hvorfor. 
 

5. Vigtigt vigtigt!! 
DER SKAL VÆRE EN OBLIGATORISK OPFØLGNINGSOPGAVE PÅ TILSTANDEN, DER LIGGER BAG INDSATSEN. OPFØLGNINGOPGAVEN KAN GODT OPRETTES TIL 
ASSISTENTERNE. 
 

6. Når indsatsen er bestilt, SKAL der kobles en handlingsanvisning på indsatsen. 
 
Indsatsen er nu klar til at blive planlagt og udført 
 

7. Husk at det er sygeplejen, der skal afslutte indsatserne, når opgaven ophører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af Susanne Elbæk sep 2022 
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