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Ansvar, kompetencer og delegering

1. Indledning
Formålet med dette materiale er at beskrive rammer for medarbejdere i Ældreområdet, der varetager
pleje- og sygeplejeopgaver på såvel det elementære -, det grundlæggende - og det komplekse
niveau.
Materialet er tænkt som opslagsværk for alle medarbejder i Ældreområdet og Voksenafdelingen i
Billund Kommune.
Materialet har til formål at sikre, at alle medarbejdere i Ældreområdet:
 varetager de funktioner og de sygeplejeopgaver, de er kvalificerede til gennem det formelle
uddannelsessystem
 via delegering varetager de funktioner og de sygeplejeopgaver, de gennem uddannelse og
udvikling i ansættelsen udvikler kompetencer til
 har/får mulighed for at anvende deres faglige og personlige kompetencer
 introduceres og kvalificeres til de sygeplejeopgaver, der er beskrevet i dette materiale og som
det forventes, at de kan og skal varetage

OBS! Lægen/sygehuset retter henvendelse til Visitationen i Voksen afdelingen, når en borger har brug for en
sygeplejeindsats. Visitationen tildeler sygeplejeindsatsen og formidler dem til Sygeplejen, som varetager den
faglige vurdering og iværksætter lægens ordination/visitation. Kompleksiteten i borgerens totale
sundhedstilstand kan medføre, at elementære og grundlæggende sygeplejeopgaver varetages af
sygeplejersker, indtil borgerens helhedssituation er stabiliseret.
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1.1. Definition af de tre niveauer ud fra de forskellige uddannelsesordninger:

Elementære sygeplejeopgaver er sygeplejeopgaver den enkelte borger selv ville have udført, for at
opretholde sundheden, hvis borgeren havde været i stand til det. Det er sygeplejeopgaver i forbindelse
med borgerens daglige livsførelse, hvad enten borgeren er delvis selvhjulpen, mere svagelig eller
sengeliggende 1.
Forudsætninger:
Social- og sundhedshjælperen har forudsætninger for at:
1. selvstændigt og i samarbejde med andre og yde praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse,
2. hjælpe til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse
3. selvstændigt udføre elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-,
pleje- og omsorgsområde.

Grundlæggende sygeplejeopgaver er de sygeplejehandlinger assistenten udfører for eller i samarbejde
med borgeren, for at opfylde borgerens grundlæggende behov. Det er sygeplejeopgaver, hvor få
sundhedsmæssige faktorer har eller får indflydelse på den enkelte borgers specifikke sundhedsproblem2.
Forudsætninger:
Social- og sundhedsassistenten har forudsætninger for, at kunne vurdere behov for og selvstændigt at
tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering til
fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere.
Social- og sundhedsassistenten har forudsætninger for at:
1.

at vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende
sundheds- og sygeplejeopgaver

2.

udføre koordinerende og undervisende opgaver, inden for social- og sundhedssektorens bistands, pleje- og omsorgsområde.

1

Uddannelsesordning, Social- og sundhedsskolen, Ribe Amt, januar 2005, p. 39, p. 59

2

Retsinformation vejledning nr. 15030 af 28.2.1994
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Komplekse sygeplejeopgaver er kendetegnet ved, at der er flere forskelligartede sundhedsmæssige
faktorer, der har eller får indflydelse på borgerens specifikke sundhedsproblem, der stiller krav om
komplekse sygeplejehandlinger.
Forudsætninger:
Sygeplejerskerne har forudsætninger for at:
1) udføre, formidle og lede sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende,
forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter.
2) have en kritisk og analytisk kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde og udvikle
professionel virke i forhold til patienten.
3) indgå i samarbejde med patient, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængig af etnisk,
kulturel, religiøs og sproglig baggrund.
4) udvikle sygepleje og udføre kvalitets- og udviklingsarbejde, samt følge, anvende og deltage i
forskningsarbejde inden for sundhedssektoren
5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet
grunduddannelse3
OBS! Når en hjælper eller en assistent oplever/observerer, at den sygeplejeopgave, de varetager ændrer
karakter i retning af en øget kompleksitet i den enkelte borgeres sundhedsproblem, skal det altid medføre, at
der tages kontakt til en sundhedsperson, som vil vurdere den konkrete situation.

1.2. Lovgrundlag.
95 af 07-02 2008 Sundhedsloven kapitel 38, §138 og §139
1601 af 21-12 2007 Bekendtgørelse om hjemmesygepleje
3

Bekendtgørelse om sygeplejeuddannelsen nr. 232 af 30/03/01, § 1
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102 af 11-12 2006 Vejledning om Hjemmesygepleje
1350 af 17-12 2008 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
1219 af 11-12 2009 bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af
forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)
11-12 2009 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed)
24 af 21-012009 Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
941 af 01/10 2009 Lov om Social service(Serviceloven), kapitel 16 § 83 og kapitel 21 § 112
Materialet beskriver primært sygeplejeopgaver, der er omfattet af Sundhedsloven og dermed underlagt
ovennævnte bekendtgørelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. De sundhedspersoner j.f. Lov om
autorisation, ”der gennem omhu og samvittighedsfuldhed selvstændigt varetager sundhedsfaglige opgaver og
som kan delegere alle former for sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp og kan beslutte at
videredelegation ikke må finde sted, er omfattet af Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor
sundhedsvæsenet og kan bringes for Patientklagenævnet ved grovere og gentagne forsømmelser eller
skødesløshed”.
Sundhedsmedhjælpere4 og plejepersoner er ikke omfattet af ovennævnte klagegang, men vil altid have et
personligt ansvar. Den ikke autoriserede medarbejder vil altid udføre elementære/ grundlæggende og
delegerede sygeplejeopgaver under lederens, sygeplejerskens eller assistentens ansvar, som er de faglige
ansvarlige i forhold til at sikre en kvalificeret instruktion af medhjælpen i at udføre opgaven samt i fornødent
omfang at føre tilsyn med medhjælpens udførelse af opgaven – omfanget af tilsyn afhænger af opgavens
karakter samt medhjælpens uddannelse, erfaring og kvalifikationer.
Materialet medtager også enkelte plejeindsatser efter Lov om Social Service, da såvel hjælpere, assistenter og
sygeplejersker varetager personlig pleje.
Materialet medtager også ansøgninger/bevillinger af hjælpemidler efter Lov om Social Service kapitel 21, § 112.

4

Sundhedsmedhjælper: Ikke autoriseret sundhedsperson
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1.3. Delegering5
Som udgangspunkt varetager Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere
sygeplejeopgaver på det elementære niveau, Social- og sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og
plejehjemsassistenter på det grundlæggende niveau og sygeplejersker på det komplekse niveau. Ufaglærte vil
altid kun kunne varetage sygeplejeopgaver delegeret fra plejepersoner på det elementære niveau.
Alle medarbejdere på Ældreområdet i Billund Kommune er gennem introduktion instrueret og oplært i de
kvalifikationer, der er defineret hørende under de tre niveauer og har kompetence til at varetage de funktioner
og opgaver som de gennem indsigt, viden og erfaring allerede gennem deres uddannelse er kvalificeret til eller
som de udvikler i et ansættelsesforhold via delegering.
Samarbejdet mellem de 3 niveauer er ud fra Billund Kommunens overordnede værdier dialog, udvikling og
respekt som tilsammen skal skabe trivsel blandt medarbejderne og derved give borgeren en oplevelse af
professionalitet, hvor kvalitet og patientsikkerhed er i fokus.
En delegeret opgave er en opgave, som overdrages fra en sygeplejerske til en anden sundhedsperson eller en
plejeperson, eller fra en sundhedsperson til en plejeperson.
Det er en opgave, der ligger ud over de sygeplejeopgaver, der er beskrevet i dette materiale på henholdsvis
det elementære og grundlæggende niveau. Der er derfor ikke tale om at benytte medhjælp, når en autoriseret
sundhedsperson oplærer/supervisere en anden sundhedsperson med samme autorisation i at udføre en
forbeholdt opgave.
Sygeplejersker kan delegere komplekse sygeplejeopgaver til både sundheds og plejepersoner og øvrige
sundhedspersoner kan delegere grundlæggende sygeplejeopgaver til plejepersoner, men kan ikke delegere en
kompleks sygeplejeopgave, der er delegeret til dem fra en sygeplejerske med mindre sygeplejersken har

5

Bekendtgørelse og vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig

virksomhed) Sundhedsstyrelsen dec. 2009
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tilkendegivet at videredelegation må finde sted. Den person, som opgaven videredelegeres til, er at betragte
som medhjælp for den autoriserede sundhedsperson.
Ved delegering af en opgave skal der altid udarbejdes et delegeringsskema.
Sygeplejeopgaverne skal varetages på det lavest effektive omkostningsniveau.
Inden en delegering af en opgave finder sted er det vigtigt:


At sygeplejersken/assistenten har overvejet, om opgaven kan delegeres ud fra kompleksiteten,



At pågældende, der skal påtage sig opgaven, vurderes at være kvalificeret og dermed i stand til at
udføre opgaven,



At undervisning finder sted i forhold til den teoretiske og praktiske udførelse af opgaven ud fra følgende
instruktion:
1. viden om hvorfor og hvordan opgaven skal udføres
2. viden om hvad der skal observeres, rapporteres og dokumenteres,
3. viden om hvornår man henvender sig til sundhedsperson

Praktiske og administrative opgaver vedrørende delegering.
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En delegeret sygeplejeopgave kan være en konkret individuel borgerrelateret sygeplejeopgave 6 eller en
generel delegeret sygeplejeopgave7.



Det udfyldte delegeringsskema underskrives og opbevares ved nærmeste leder. Medarbejder har også
et eksemplar.



Visitation og Teamleder orienteres om delegeringen af opgaven, således sygeplejeopgaven kan
planlægges.



Ved delegering af en generel sygeplejeopgave beskrives opgaven jf. undervisningen og det synliggøres
derved, at sygeplejeopgaven kræver særlig oplæring og delegering.



Ved delegering af en konkret individuel borgerrelateret sygeplejeopgave noteres endvidere navn/navne
på den/de medarbejdere, der kan varetage opgaven og derved synliggøres, at sygeplejeopgaven
kræver særlig oplæring og delegering.



Notat om delegeringen til aktuel faggruppe skrives i borgeres journal som dokumentation.



Teamleder er sammen med sygeplejersken ansvarlig for at der er tilstrækkeligt uddannet personale, der
kan varetage opgaven.



Teamlederen er gennem planlægning ansvarlig for at den delegerede opgave ved fravær kan varetages
af en anden kompetent medarbejder.

Faglige retningslinier i forbindelse med delegerede opgaver.


Den, der delegerer, er ansvarlig for at undervisningen/instruksen er tilstrækkelig



Den, der delegerer, er ansvarlig for, at den delegerede sygeplejeopgave ikke overstiger
sundhedspersonens eller plejepersonens viden og erfaring.



6

Sundhedspersonerne er ansvarlige for at følge op på de delegerede sygeplejeopgaver

Konkret delgation: hvor den for behandlingen ansvarlige sundhedsperson delegerer i et konkret tilfælde, der vedrører en enkelt

patient, opgaver indenfor sin forbeholdte virksomhed til en medhjælp.
7

Rammedelegation: den autoriserede sundhedsperson delegerer til en medhjælp inden for en forud fastsat ramme selv at vurdere

behovet for behandling og gennemførelse heraf både i forhold til en enkelt patient eller en veldefineret patientgruppe –
rammedelegation kan beskrives i en skriftlig instruks for udførelsen af opgaven
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Sundheds/ plejepersoner er ansvarlige for at sige fra over for den delegerede sygeplejeopgave, hvis
undervisningen ikke har givet dem de fornødne kompetencer. I udførelsen af den delegerede opgave
har medhjælpen ansvaret for at følge den givne instruks i forbindelse med delegeringen.



Når en sundheds/ plejeperson identificerer en stigende kompleksitet i forhold til en borgers specifikke
sundhedsproblem, skal det altid medføre, at der tages kontakt til en sygeplejerske, som vil vurdere
den konkrete situation.



Sker der ændringer i forbindelse med den delegerede sygeplejeopgave, skal den faggruppe, der har
delegeret sygeplejeopgaven, kontaktes.



Sundhedsfagligt personale skal dokumentere i borgers journal både i forbindelse med den selvstændige
opgavevaretagelse men også i forbindelse med delegerede sygeplejeopgaver8



I tilfælde af en akut opstået situation er det altid sundheds/ eller plejepersonens opgave og ansvar at
gøre det, der i den givne situation vil være det optimale for borgeren, ex. Tilkalde sundhedsperson,
læge, eller ringe 112. afhængig af valg orienteres sundhedspersonen efterfølgende.

Se desuden delegeringsoversigt samt diverse delegeringsskemaer der er vedhæftet som bilag.
2. Kompetence opdeling
2.1. Respiration:

Elementære niveau →9

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 Observere:

 vurdere respirationsændring, herunder

 vurdere om der er tilgrundliggende

- frie luftveje

observerer:

sygdom, der kan forårsage

- hoste og opspyt

- respirationsdybde og hyppighed

respirationsproblemer (COLD,

8

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen april 2007

9

Pilen symboliserer kompetencer følger med til næste niveau.
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Elementære niveau →9

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

- hudfarve

- bevidsthedsniveau

- smerter

- psykisk tilstand

- temperatur

 - puls og blodtryk

 Løsne stramtsiddende tøj



 lejre hensigtsmæssigt

 Ud fra observationer, vurderes og

 sørge for frisk luft i rummet
 berolige og yde psykisk omsorg
 medicin administration/ pn. medicin
efter aftale med sundhedsperson,
samt vurdere om der er en effekt af

Sikre at ilt apparatur fungerer
tilrettelægges den videre pleje

 administrere p.n. medicin, eventuelt
gentagelse behandlingen
 ved ustabil tilstand kontakt
sygeplejersken

behandlingen.

hjerteinsufficiens, astma)
 vejlede i åndedrætsøvelser
 sikrer borgeren har fået den
ordinerede medicin
 ændre ilt dosering efter ordination
 foretage sugning
 foretage pleje af tracheostomi
 være støttende og vejledende i
forhold til borger, pårørende og
personale
 ud fra observationer tilrettelægges og

 Ved ustabil tilstand, kontakt

koordineres behandling

sundhedsperson for nærmere
vejledning
 Efter aftale med sundhedsperson
måle BT, P, BLS

2.2 Kredsløb:



Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

observere:

 Observere:

 vurdere om der er tilgrundliggende

-

hudfarve

 måle blodtryk og puls

sygdom, der kan forårsage

-

temperatur

 administrere p.n. medicin, eventuelt

kredsløbsproblemer

-

ødemer

-

smerter

gentagelse behandling.
 Ud fra observationer, tilrettelægge

 ud fra observationer tilrettelægges og
koordineres behandling
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

-

åndedræt

 medicin administration /

behandling.
 Er tilstanden ustabil, kontakt

p.n.medicin efter aftale med

sygeplejersken

sundhedsperson samt vurdere om
der er en effekt af behandlingen.
 Ved ustabil tilstand, kontakt
sundhedsperson for nærmere
vejledning.

2.3 Hud / slimhinde / sår:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 observere for:

 observere/ vurdere sår for:



smerte



ændring i



nekrose

 ved nyopdagede, ukomplicerede sår

 ved alle nyopdagede sår er det
sygeplejersken der er ansvarlig for at
kontakte lægen og iværksætte

følsomhed/smerteo

opstartes midlertidig behandling. Kontakt

pfattelse

sygeplejersken med henblik på



rødme

oprettelse af ydelser.



hævelse

 Sår pleje varetages efter standarder.



varme

 sår journal udarbejdes efter vedtagne



lugt fra såret



gennemsivning af

 ved delegeret sår pleje følges ordination



smertebehandling

forbinding

 Er tilstanden ustabil, kontakt



kompressionsbehand-

 ved nyopdagede sår, kontakt altid
en sygeplejerske.

behandling
 observere/ vurdering sår for:


nekrose, evt.
revidering af nekrosen



procedurer

omfang og dybde af
såret

sygeplejersken

ling


varetage specielt
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Side 15 af 36
Hjælper:Det elementære niveau, Assistenter: Det grundlæggende niveau, SygeplejerskerDet komplekse niveau

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)
kompliceret sårpleje
 kontakt sårkonsulent for nærmere
vejledning og rådgivning
 vejlede og rådgive borgeren om
forebyggelse især diabetikere
 ud fra observationer tilrettelæg
ges og koordineres behandling

2.4 Ernæring / væskeindtagelse:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 støtte og vejlede i ernæringsrigtig kost,

 observere borgerens ernæringstilstand

 observere hvor meget borgeren
spiser og drikker
 sørge for mad og drikke er
tilgængelig

herunder diæt
 ud fra observationer tilrettelægges den
videre pleje

 ved behov, hjælpe med at spise og  hvis tilstanden er ustabil, søg vejledning
drikke
 observere ændringer i vægten
 støtte og vejlede i ernæringsrigtig
kost, tage hensyn til borgerens
vaner og behov i forbindelse med
måltider (anretning, det sociale,
hjælpemidler).
 være opmærksom på om borgeren

hos sygeplejerske
 Sondeernæring via PEG sonde

 sikre at borgeren får tilstrækkelig
væske
 vurdere om der er tilgrundliggende
sygdomme, der kan forårsage
manglende appetit (bl.a. mavesår,
cancer, diabetes)
 observere om indtag af medicin følger
de foreskrevne anvisninger
 observere om der er bivirkninger ved
medicinindtag
 opfølgning på virkning/bivirkning ved
sondeernæring:
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

skal have speciel kost

-

 efter aftale opstartes væske skema
 kontakt eventuelt økonoma,
sagsbehandlende ergoterapeut,

sonde.
-

kontrollere ballon

-

foretage hudpleje omkring

sundhedsperson for nærmere
vejledning
 observer tandstatus og kontakt
eventuelt omsorgstandplejen

skifte nasal og PEG

sonden
-

medicinere via sonden

-

sørge for der er sonde mad

-

sonde ernæring( nasal
sonde)

 vejlede og undervise borger,
personale og eventuelle pårørende
om kostens betydning i den enkelte
situation
 tage hensyn til lægeordinerede diæter
 vejlede og rådgive om
hensigtsmæssig levevis
 ud fra observationer vurderes,
tilrettelægges og koordineres den
videre pleje og behandling

3.0 Fysisk mobilitet / immobilitet:
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Hjælper:Det elementære niveau, Assistenter: Det grundlæggende niveau, SygeplejerskerDet komplekse niveau

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 motiver borgeren til fysisk aktivitet
og hjælp til selvhjælp
 motivere til at borgeren
vedligeholder sit funktionsniveau
 observere og reagere på om

 Ud fra observationer vurderes, og
tilrettelægges den videre pleje.
 Er tilstanden ustabil, kontakt
sygeplejersken

 Rådgivning og vejledning i forebyggelse
og behandling af tryk sår og kontrakturer.
 Ud fra observationer vurderes,
tilrettelægges og koordineres det videre
pleje og behandlingsforløb

borgeren har smerter i liggende,
siddende, gående eller stående
stilling og fysiske forandringer
 vurdere om borgeren er i stand til
at indtage en hensigtsmæssig
stilling, og vejlede ved behov.
 medvirke til forebyggelse af tryk
sår og kontrakturer, ved at arbejde
ud fra korrekte lejringsprincipper.
Ved forflytning skal
forflytningsvejledning følges.
 observere og reagere på om huden
er intakt, har rødme eller irritation
 inddrage ergonomivejleder,
ergoterapeut eller fysioterapeut ved
behov
 samarbejde med sagsbehandlende
ergoterapeut om brug af, og behov
for borger rettet hjælpemidler.
Formidlingen sker via
ergonomivejlederen.
 Arbejdsmiljø hjælpemidler
rekvireres via teamlederen.
 Ved ustabil tilstand, kontakt
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Hjælper:Det elementære niveau, Assistenter: Det grundlæggende niveau, SygeplejerskerDet komplekse niveau

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

sundhedsperson for nærmere
vejledning.

4.0 Mentale funktion:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 Observere og reagere på om der er

 Ud fra observationer vurderes, og

 Ud fra observationer vurderes,

ændringer i borgerens

tilrettelægges det videre pleje og

tilrettelægges og koordineres det

adfærdsmønster

behandlingsforløb.

videre pleje og behandlingsforløb.

 hjælpe borgeren med at strukturere
sin hverdag
 inddrage borgerens netværk
 være bevidst om, at bevare

 Medvirkende til at afdække behov
for evt. aflastning af pårørende

 Ved behov for fast vagt, samt
aflastningsplads, - se procedure bog

 Er tilstanden ustabil, kontakt
sygeplejersken

værdighed og tryghed i plejen og
omsorgen
 Ved ustabil tilstand, kontakt
sundhedsperson og evt. demens
koordinator for nærmere vejledning.

5.0 Sanser:
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 observere om der er ændringer

 kontakt til relevant tværfaglige

med syn, hørelse, smags, lugte

samarbejdspartnere for vejledning.

samt følesansen
 sikre og reagere på at kropsbårne
hjælpemidler fungerer optimalt
 kontakt sundhedsperson for
nærmere vejledning

5.1 Vandladning / Afføring:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 Observere og reagere på om
udskillelser er normale og om
huden er ren, hel og tør
 være opmærksom på afvigende
vandladnings- og afføringsmønstre
 være opmærksom på, om det
korrekte kontinens hjælpemiddel
anvendes.
 Ved symptomer på
blærebetændelse stix urin og efter
aftale tage urinprøve fra (se
procedure håndbog)
 varetage kateterpleje (efter
standard)( blære og top kath.)
 efter ordination tage afføringsprøve

 undersøgelse og opstarte behandling
efter lægeordination
 tage fæces prøve fra efter ordination
 tilbyde vejledning ved inkontinens via
kontinens konsulent

 vurdere om der er tilgrundliggende
sygdomme der kan forårsage
problemer
 kateterpleje:
-

 støtte og vejlede i hensigtsmæssig kost,
væske og motion

og RIK / SIK
-

 RIK på kvinder (må ikke delegeres)
 Kath á demeure på kvinder (må ikke
delegeres)
 kateter pleje incl. tjek og skift af væske
i ballon

oplægning af urethralkateter
skifte topkateter, hvor der
ikke er komplikationer

-

foretage blæreskylning

-

varetage forbindskiftning
ved nyanlagt topkath. de
første 2 døgn

 Kath. Skyl efter lægeordination

 varetage peritoneal- og hæmodialyse

 Stomi pleje hvor der er behov for en

 Nefrostomikath.

behandling

 Kunstig blære
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Hjælper:Det elementære niveau, Assistenter: Det grundlæggende niveau, SygeplejerskerDet komplekse niveau

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

fra

 vurdere om der er behov for

 skifte stomi pose samt plade, og
varetage hudpleje om stomien.
 give laxantia efter aftale
 føre væske-, afførings- og
vandladningsskema efter aftale
 støtte og vejlede i hensigtsmæssig
kost, væske og motion
 hvis tilstanden er ustabil, søg
vejledning hos sundhedsperson

 Foretage rectalskyldning

laxantia/stoppende midler og

 varetage kompleks stomipleje

iværksætte behandling

 rådgive, vejlede og oplære borgeren,

 igangsætte væske, vandladnings- og

plejepersonale og eventuelle

afføringsskema ved behov, herunder

pårørende i kateterpleje og stomi

udregning af ind- og udgift

pleje

 iværksætte vejning af borgeren samt
opfølgning

 ud fra observationer vurderes,
tilrettelægges og koordineres den

 ud fra observationer vurderes og

videre pleje og behandling

tilrettelægges den videre pleje
 formidle kontakt til kontinens
konsulenter for nærmere udredning
 hvis tilstanden ikke er stabil, søg
vejledning hos sygeplejerske

6.0 Smerter:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 observere om der er smerter

 administrere ordineret smerteplaster

 give p.n. medicin efter aftale med

 administrere injektioner efter

sundhedsperson (undtagen morfica)
 yde psykisk omsorg og pleje
 kontakt sundhedsperson for
nærmere vejledning

lægeordination
 administrere p.n. medicin efter
gældende retningslinjer

 administrere smertestillende ordineret
via diverse drop og pumper
 ud fra observationer vurderes,
tilrettelægges og koordineres den
videre smertebehandling

 kontakt læge eller sygeplejerske for
nærmere rådgivning
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7.0 Søvn / hvile:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 hjælpe med at opretholde
borgerens vante døgnrytme
 være opmærksom på, hvilke

 være opmærksom på, om borgeren

 ud fra observationer vurderes,

indtager medicin på uhensigtsmæssige

tilrettelægges og koordineres den

tidspunkter for søvnen

videre pleje og behandling

årsager der kan have indflydelse på  ud fra observationer vurderes og
døgn- og søvnrytmen
 observere hvordan borgerens
aktivitetsniveau gennem døgnet
 observere om der er ændring i
søvnmønsteret

tilrettelægges en videre handling
 vejlede borgeren i en hensigtsmæssig
døgnrytme
 kontakte sygeplejersken for vejledning,
hvis der er behov for dette

 skabe ro og tryghed
 observere om borgeren har
smerter, uro, angst
 hjælpe til den bedst mulige
hvilestilling
 tage individuelle hensyn til hvile og
søvn
 respektere borgerens behov for fred
og ro
 vejlede i brug af hensigtsmæssigt
nattøj og sengetøj
 sikre de basale behov er dækket
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8.0 Medicin:
8.1 Medicinhåndtering / medicinadministration:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 ansvarlig for at administrere
ordineret medicin
 rengøring af hjælpemidler til
indtagelse af medicin.
 administrere p.n. medicin efter
aftale med sundhedsperson
 tilbagemelde til sundhedsperson
ved observation af
virkning/bivirkning i forbindelse med
medicin indtag
 er der tvivl om doseringen, kontakt
sundhedsperson

 håndtere ordineret medicin efter
vurdering af sygeplejerske
 administrere p.n. medicin
 administrere injektioner (må ikke
delegeres)

 modtage ordination fra
læge/tandlæge/sygehus ved ny
opstartede borgere
 medicindosere de komplicerede
doseringer

 være opmærksom på muligheden for
dosisdispensering

 kontakt lægen hvor der er tvivl om en
dosering

 informere borgeren om medicinens
virkning eventuelt bivirkning
 tilbagemelde til sygeplejerske/læge ved
observation af virkning /bivirkning
kontakt sygeplejerske eller læge for
nærmere vejledning, hvis der er behov
for dette

8.2 Øjendrypning:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 administrere øjendrypning hos

 administrere øjendrypning ved

nyopererede borgere efter de første

nyopererede x 2 i døgnet de 3 første

3 dage og efter aftale med

døgn

 administrere øjendrypning x 1 i døgnet
de første 3 dage efter øjenoperation

sygeplejersken
 administrere øjendrypning med flere
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau →

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

præparater
 kontakt sygeplejerske, hvis der er
behov for nærmere vejledning

9.0 Social samspil:
9.1 Netværk:

Elementære niveau
 støtte og vejlede borgeren i at
bibeholde og udvikle netværk

Grundlæggende niveau

Komplekse niveau

 vurdere om der er særlige forhold i
hjemmet, der kræver en øget indsats

 være opmærksom på, hvad der skaber  sikre opfølgning og evaluering af de
værdi for borgeren.

tiltag der er igangsat

 informere om relevante private og
kommunale tilbud
 formidle kontakt til relevante
samarbejdspartnere
 observere om der er særlige forhold i
hjemmet, der kræver en øget indsats

9.2 Religion / Tro:
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 udvise respekt for forskellige
religioner og trosretninger
 støtte borgeren i at kunne
praktisere sin religion
 være behjælpelig med kontakt til
relevante personer

10.0 Terminal forløb:

 pleje af døende vil altid være i
samarbejde med sygeplejersken
 sørge for ro og tryghed om den
døende
 formidle kontakt til præst hvis
borgeren ønsker det
 assistere efter dødsfald
 være opmærksom på om der er
særlige ønsker om tøj den afdøde
skal iføres
 kontakt sundhedsperson for
nærmere vejledning

 varetage ordineret behandling, f.eks.
medicinhåndtering.
 Observerer om mave-tarmfunktionen og
om ernæringen er tilstrækkelig

 lede, planlægge og koordinere pleje
og behandling i samarbejde med
samarbejdspartnerne ( hvor der er
terminal erklæring.)
( se procedurebog vedr. palliative
forløb)
 morfinpumpe, efter gældende
retningslinjer
 sikre at de rigtige hjælpemidler er til
rådighed
 udarbejde APV, samt sikre relevante
forflytningsvejledninger.
 være opmærksom på, om der er
særlige aftaler i forbindelse med
forventet dødsfald, sikre
dokumentation af livs testamente.
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)
 koordinere i forbindelse med
dødsfald, samt opfølgende samtaler
med pårørende.

11.0 Personlig hygiejne og påklædning:

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 guide og støtte borgeren i
vigtigheden af en god personlig
hygiejne og hensigtsmæssig
påklædning.

 Ud fra observationer, vurderes og
tilrettelægges den videre pleje.
 søg vejledning hos sygeplejerske, hvis

 Ud fra observationer vurderes,
tilrettelægges og koordineres den
videre pleje og behandling

der er behov for dette.

 hjælpe med øvre og nedre toilette
eller bad, hårvask, fodbad,
barbering
 vurdere tandstatus.

hjælpe med

tandbørstning, børstning af protese
og observere mundhulen og vejlede
i vigtigheden af god mundhygiejne.
( obs. mulighed for
omsorgstandpleje)
 Sørge for at borgerens negle er
rene og klippede på hænder.
 Fødder ordnes ved
fodterapeut/fodplejer
 Vejlede borgeren i valg af
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

hensigtsmæssigt fodtøj
 Rengøring og vurdering af
kropsbårne hjælpemidler.
 Sikre nødvendige hjælpemidler er til
rådighed. ( øge borgerens
egenomsorgskapacitet)
 kontakt sundhedsperson for
nærmere vejledning

12.0 Undersøgelse og behandling:

 være opmærksom på, om borgeren  sikre borgeren ved hvad der skal

 Ud fra observationer vurderes,

skal faste eller der er andre forhold

foregå, eventuelt gennemgå en skriftlig

tilrettelægges og koordineres det

der skal tages hensyn til, før og

vejledning med borgeren

videre pleje og behandlingsforløb

efter undersøgelse
 motivere og støtte borger i at følge
det planlagte undersøgelses og
behandlingsforløb og den videre
udredning
 give doseret medicin, hvis ikke
andet er foreskrevet
 måle blodtryk, puls, og blodsukker
efter lægeordination.

 sikrer instruks om forberedelse er
forstået og følges (udtømning, medicin,
prøver, faste)
 vurdere om borgeren er i stand til at
gennemføre forberedelsen til bestemte
undersøgelser, kontakt eventuelt
sygeplejersken for nærmere vejledning
 hvis ikke borger eller pårørende er i
stand til at udfylde skema i forbindelse
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Elementære niveau →

Grundlæggende niveau→

Komplekse niveau

(Spørge ind)

(Afdække)

(Udrede)

 Sikre transport hvis det er påkrævet

med undersøgelse /behandling kan vi

 få vejledning hos sundhedsperson,

undtagelsesvis være behjælpelige med

hvis der er behov for dette
 kontakt person skal ved
indflytningssamtalen sikre tilladelse

dette.
 skal borgeren være fastende, være
opmærksom på diabetes

til at post fra sygehus, læge o.l. må  sikre der er transport til borgeren, hvis
åbnes af plejeperson, således at
relevante ordinationer,

der er behov for dette
 sikre ved fravalg, at borgeren er

undersøgelser kan sættes i værk.

bekendt med konsekvens af

Informere sundhedsperson om

fravalg.(husk dokumentation)

forestående undersøgelse og
behandling

 informere relevante samarbejdspartnere
(f. eks. sygehuse, læger) om særlige
hensyn i forhold til borgeren
 sikre opfølgning efter undersøgelse/
behandling.
 Kontakt sygeplejerske for nærmere
rådgivning og vejl.

13.0 Rådgive, undervise og vejlede, formidle og udvikle sygeplejen
13.1 Rådgive, undervise og vejlede i sygepleje:

Elementære niveau
 rådgive, undervise og vejlede

Grundlæggende niveau
 rådgive, undervise og vejlede

Komplekse niveau
 rådgive, undervise og vejlede borgere og

borgeren og eventuelle pårørende

borgeren og eventuelle pårørende

evt. pårørende med udgangspunkt i

med udgangspunkt i elementære

med udgangspunkt i grundlæggende

kompleks sygepleje samt forebyggende

sygeplejeopgaver

sygeplejeopgaver

og sundhedsfremmende tiltag.
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Elementære niveau


vejlede borgeren til at indgå i praktiske
gøremål

 undervise og vejlede kolleger med
udgangspunkt i elementære
sygeplejeopgaver
 deltage i undervisning og vejledning
af SOSU elever og
sygeplejestuderende, samt være
sparringspartner for
praktikvejlederne
 medvirke til et udviklende
læringsmiljø
 holde sin faglige viden á jour

Grundlæggende niveau
 rådgive, undervise og vejlede

Komplekse niveau
 Rådgive, undervise og vejlede

kolleger med udgangspunkt i

studerende og assistentelever med

grundlæggende sygepleje opgaver

udgangspunkt i komplekse sygepleje

 deltage i undervisning og vejledning
af elever og studerende, samt være
sparringspartner for praktikvejlederne
og de kliniske vejledere
 rådgive, undervise, vejlede samt
følge op på delegerede opgaver
 sikre opfølgning og revidering af

opgaver
 undervisning og supervision til
hjælpergruppen
 være opmærksom på undervisningsbehov
og planlægge og udføre undervisningen
 være sparringspartner for de kliniske
vejledere

udarbejdede handleplaner i

 være sparringspartner for kollegaer.

forbindelse med delegerede opgaver

 Sagsbehandle og udarbejde bevillinger

Formidle kontakt til Borgerservice eller

på ansøgning på personlige bevilling efter

Sygeplejen vedr. ansøgning om personlig

Lov om Social Service kapitel 21, § 112.

bevilling på hjælpemidler efter Lov om
Social Service kapitel 21, § 112.

13.2 Lede, planlægge og koordinere sygepleje:

Elementære niveau

Grundlæggende niveau

Komplekse niveau

 Samarbejde med visitator i forhold til  Sikre sammenhængende borgerforløb i
aflastningspladser

forbindelse med indlæggelser og

 Nødkald

udskrivelser i det tværsektorielle

 Personlig pleje og madservice i

spændingsfelt

akutte situationer

 Observation af borgers helhedssituation

28

DE 3 NIVEAUER
Ældreområdet i Billund Kommune
Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato:Januar 2013))
Side 29 af 36
Hjælper:Det elementære niveau, Assistenter: Det grundlæggende niveau, SygeplejerskerDet komplekse niveau

Elementære niveau

Grundlæggende niveau
 Hjælpemidler

Komplekse niveau
med en efterfølgende planlægning,
koordinering og dokumentation af den
kommunale tværfaglige indsats.
 Vurdere kompleksiteten i borgers
situation og delegerings muligheder i
forhold til det elementære og det
grundlæggende niveau
 Udredning og afklaring af en akut opstået
kompleks problemstilling i borgers hjem
 Udredning og afklaring af behov for
iværksættelse af indsats eller yderligere
tiltag i hjemmet
 i samarbejde med visitatorer og øvrige
sagsbehandlere, visitere til:
-

aflastningsplads

-

nødkald

-

fast vagt

-

akut sygepleje

-

døgnpleje i akutte situationer

 Sygeplejefaglig udredning i forbindelse
med sagsbehandling
 Besvare MED-COM forløbsplan ved
mere end 2 lukkedage i visitationen
 Varetage koordinerende funktion i forhold
til § 2 aftalen med de praktiserende
læger (aftalen findes i Sam:Bo)
 Behov for nødkald uden for visitationens
åbningstid
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13.3 Udvikle sygepleje:

Elementære niveau

Grundlæggende niveau

Komplekse niveau
 Varetage specialist funktioner med
henblik på at sikre ny viden indenfor
specialeområder med fokus på
iværksættelse af sundhedsfremmende og
forebyggende tiltag med tidlig opsporing
af sundhedsproblemer
 udvikle sygeplejen gennem deltagelse i
relevante forsknings- og
udviklingsprojekter samt arbejdsgrupper
med fokus på kvalitetssikring og patient
sikkerhed
 Sikrer ny evidens bliver formidlet og
implementeret
 Sikrer læring af utilsigtede fejl og
hændelser

Revideret januar 2011
Arbejdsgruppen:
Sygehjælper Anne Pløger
SSA Kirstine Damgaard
Teamleder/SSA Lissi Jakobsen
Sygeplejerske Ruth Jacobsen
Sygeplejerske Henriette Christensen
Uddannelseskoordinator Catharina Tander
Leder af Aktivitet og Pleje Lisbeth Schmidt
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Bilag 2:

Delegeringsskema for Plejeplejeopgaver i Billund Kommune
(Plejeopgaver som ikke er defineret som en grundlæggende/elementær i forhold til de 3 niveauer)

Navn på medarbejder:__________________________________________
Dato

10

Borger

Opgavens art

Introduktion af:

Medarbejder

Opfølgning på

underskrift10

delegeringen

Medarbejderen er indstillet på at udføre opgaven – medarbejderen ved hvorfor og hvordan opgaven skal udføres – medarbejderen ved, hvilke observationer der er vigtige –

medarbejderen ved, hvornår der skal rapporteres til sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent
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Delegeringsskema for Sygeplejeopgaver i Billund Kommune
(Sygeplejeopgaverne som ikke er defineret som en grundlæggende/elementær sygeplejeopgave)

Navn på medarbejder:__________________________________________
Dato

Borger

Opgavens art

Introduktion af:

Medarbejder

Opfølgning på
2
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underskrift11

11

delegeringen

Medarbejderen er indstillet på at udføre opgaven – medarbejderen ved hvorfor og hvordan opgaven skal udføres – medarbejderen ved, hvilke observationer der er vigtige –

medarbejderen ved, hvornår der skal rapporteres til sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent
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Delegeringsskema for Træningsopgaver i Billund Kommune
(Træningsopgaver som ikke er defineret som en grundlæggende/elementær i forhold til de 3 niveauer)

Navn på medarbejder:__________________________________________
Dato

12

Borger

Opgavens art

Introduktion af:

Medarbejder

Opfølgning på

underskrift12

delegeringen

Medarbejderen er indstillet på at udføre opgaven – medarbejderen ved hvorfor og hvordan opgaven skal udføres – medarbejderen ved, hvilke observationer der er vigtige –

medarbejderen ved, hvornår der skal rapporteres til sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent
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