
Sygeplejefaglige opgaver, der kan videredelegeres 
fra den kommunale sygepleje til hjemmeplejen 
 

Revisionsdato: Revideres samtidigt med dokumentet ”Videredelegering af 
sygeplejefaglige opgaver mellem organisatoriske enheder: Principper og 
krav i Gribskov Kommune” 

Revideres af: Birgitte Rosenquist  

Ansvarlig for revision: Den kommunale sygepleje 
 

Målgruppe  
Sygeplejersker og SSA’er i hjemmesygeplejen 

Planlæggere, SOSUhjælperer og SSA’er  i hjemmeplejen 
 

Ordforklaring 
Videredelegerede opgaver: Sygeplejefaglige opgaver, som hjemmeplejen 
udfører på vegne af den kommunale sygepleje 
 

Formål 

At personale, der er videredelegerer og personale, der udfører 
videredelegerede opgaver, kender rammer, ansvar og roller i samarbejdet.  

 

Oversigt – ligger nederst i dokumentet 

 

 

Spørgsmål og kommentarer til denne instruks kan rettes til:  

Gitte Widmer eller Birgitte Rosenquist:   
gwidm@gribskov.dk  
biros@gribskov.dk 

 

Referencer og nyttige links  

http://www.gribskov.dk/: 

”Sygeplejeinstrukser og delegation” 
”Servicebeskrivelse Sygepleje” del 1 og 2 

 

 

mailto:gwidm@gribskov.dk
mailto:biros@gribskov.dk
http://www.gribskov.dk/
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Oversigt over opgaver, der kan videredelegeres fra den 
kommunale sygepleje til hjemmeplejen 
 
OBS:  
Administration af medicin kan ikke varetages af flere organisatoriske enheder 
samtidigt. 
Videredelegering forudsætter, at udfører har modtaget teoretisk og klinisk oplæring i 
den konkrete handling og mestrer denne.  
 

Sygeplejefaglig handling Undtagelser Bemærkning 
Hjælp til oral indtagelse af 
dispenseret medicin 

• Methotrexat 
• Antikoagulantia, der 

kræver systematisk 
monitorering af 
koagulationsparametre 

• Medicin under op- og 
nedtrapning 

 

Hjælp til dispenserede 
medicinske plastre 

 Plastrene skal 
dispenseres i 
doseringsposer 
mærket med dato 
for administration 

Administration af dispenserede 
lægemidler til rektal eller 
vaginal anvendelse 

  

Hjælp til oral eller rektal 
administration af dispenseret 
p.n. medicin 

 Efter forudgående 
vurdering ved 
sygeplejerske eller 
SOSUass (telefonisk 
sparring) 

Hjælp til administration af 
ikke-dispenserbare 
lægemidler: 
• Laxantia 
• Brusetabletter 
• Inhalationsspray 
• Medicinske cremer 
• Øjendråber 

 Efter operation for 
grå stær vurderes 
tilstanden stabil 
efter 1 uge, hvis 
forløbet er 
ukompliceret. 

Hjælp til p.n.- administration 
af ikke-dispenserbare 
lægemidler: 
• Laxantia 
• Brusetabletter 
• Inhalationsspray 
• Medicinske cremer 
 

 Efter forudgående 
vurdering ved 
sygeplejerske eller 
SOSUass (telefonisk 
sparring) 

Kompressionsstrømper Kan ikke videredelegeres ved 
fod- og bensår 

 

Forebyggende skylning af 
blærekateter 

Kræver borgerspecifik 
oplæring 

Denne instruktion 
foregår som 
situeret læring i den 
konkrete borgers 
hjem 

Blodsukkermåling Blodsukkermåling Udelukkende i 
akutte situationer 
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