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Indledning 
Dette dokument beskriver Samsø Kommunes indsatskatalog på sygeplejeområdet. 

Indsatskataloget er en detaljeret beskrivelse af de sygeplejeydelser som tilbydes Samsøs 

Kommunes borgere. Indsatskataloget er således et udtryk for det politiske serviceniveau. 

Indsatskataloget anvendes i den rehabiliterende tankegang som al hjælp tilrettelægges 

ud fra. Det betyder, at vi altid arbejder på at kompensere ud fra mindste 

indgrebsprincippet, og med sigte på at give alle borgere med behov for hjælp, mulighed for at 

genvinde færdigheder, som understøtter at de kan opnå uafhængighed af hjælp og deltagelse i 

hverdagslivet. Derfor tilrettelægges hjælpen medinddragende, og med støtte til at udføre det du selv er i 

stand til at varetage. 

Kataloget er opbygget ud fra Fælles sprog III kataloget, som igen er udarbejdet med 

udgangspunkt i Fællessprog III metoden. Fælles sprog III er en fælleskommunal metode for 

dokumentation og udveksling af data på social -og sundhedsområdet. 

Sigtet med et fælleskommunalt indsatskatalog er at der kan skabes sammenlignelige data 

lokalt såvel som nationalt, til styring, prioritering og kvalitetssikring. 

For hver af indsatserne i indsatskataloget beskrives hvilke elementer de kan indeholde når du 

bevilges en ydelse. Der henvises til de enkelte ydelser for nærmere beskrivelse. 

For alle ydelser gælder, at sundhedsfremme, forebyggelse, vejledning, oplæring og dokumentation er 

en integreret del af enhver sygeplejefaglig indsats. 

Til de situationer hvor der er tale om specifik oplæring eller konkret vejledning, er der i 

indsatskataloget beskrevet to indsatser Oplæring og Vejledning. Under de enkelte ydelser er 

der henvist til situationer hvor vi anvender ydelserne systematisk koblet til andre indsatser. 

Endelig gælder desforuden at for alle indsatser hvor der er behov for bestilling af effekter, 

ligger dette implicit i ydelsen, og er således ikke beskrevet under aktiviteter i indsatsen. 

Lovgrundlag 

Kvalitetsstandarderne for sygeplejen er udarbejdet med udgangspunkt i lovgrundlaget for 

hjemmesygepleje §138. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri 

hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. 
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Formål med sygepleje er: 

• At forebygge sygdom 

• At fremme sundhed 

• At yde sygeplejefaglig pleje og behandling 

• At yde rehabilitering 

• At yde palliativ indsats 

• At skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb 

 

Indsatskatalog Samsø Kommune 
 

Indsats 1.0  

Indsats 1.1 Sygeplejefaglig udredning 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen sygeplejefaglig udredning er, at afdække 

de forhold der har betydning for sygeplejeindsatsen, og at de 
nødvendige indsatser iværksættes. 

Aktiviteter i indsatsen • Sygeplejefaglig udredning 

• Planlægning af målrettet indsats/indsatser 

• Iværksætte indsatse/indsatser 

• Plan for opfølgning af indsats/indsatser 

• Sygeplejefaglig vurdering ved akut behov for hjælp i 
hjemmet 

• De 12 sygeplejefaglige områder beskrives gennemgås og 
de områder, hvor der intet er at bemærke, påtegnes ned 
ia. 

Kriterier for tildeling • Nye borgere der har behov for indsats efter 
sundhedsloven §138 (Kommunalbestyrelsen er ansvarlig 
for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter 
lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.) 

• Ved større akutte/ sub-akutte ændringer i borgeres 
sundhedssituation, der medfører ændret behov for 
indsatser. 

Varighed  - tidsbegrænsning Engangsindsats til alle nye borgere eller ved nye indsatser. 

Særlige forhold  

 

Indsats 1.2 Koordinering 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen koordinering, er at der sker koordinering 

mellem interne og eksterne samarbejdspartnere hvor der er et 
særligt koordineringsbehov - f. eks tværfaglige samarbejdsmøder, 
således at borgeren oplever kontinuitet i komplekse forløb. 
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Aktiviteter i indsatsen Koordinering 

Kriterier for tildeling Komplekse forløb, fx med udgangspunkt i nedenstående; 

• Flere indlæggelser 

• Hyppig kontakt med almen praksis / andre 
sundhedsaktører 

• Nedsat eller ofte svingende funktionsniveau 

• Nedsat egenomsorg og motivation 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Indsats til komplicerede situationer, hvor mange 
samarbejdspartnere er involverede, og hvor den almindelige 
koordinering, der ligger implicit i alle indsatser skal suppleres med 
en særlig koordineringsindsats 

 

Indsats 1.3 Opfølgning 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen opfølgning, er at sikre systematisk 

opfølgning på diverse indsatser 

Aktiviteter i indsatsen • Samlet vurdering i forhold til om opsatte mål fra den 
sygeplejefaglige udredning er opnået / fortsat er relevant. 

• Evt. justering af indsats / mål. 

• Status sendes til visitationen hvis det medfører ændringer 
i sygeplejeindsatsen 

Kriterier for tildeling Anvendes i komplekse sygeplejeforløb, hvor der er behov for 
særlig opfølgning 

Varighed  - tidsbegrænsning Engangsindsats 

Særlige forhold Må ikke forveksles med den løbende evaluering, der foretages i 
forhold til konkrete indsatser 

Indsats 2 – Indsatser 

2.1 Anlæggelse og pleje af KAD 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen anlæggelse og pleje af KAD er, at 

borgeren får den ordineret behandling. 

Aktiviteter i indsatsen • SIK/RIK 

• Anlægge KAD/topkateter 

• Skylle kateter 

• Skift af kateterventil 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.2 Behandling med ortopædkirurgiske hjælpemidler 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen behandling med ortopædiske 

hjælpemidler er, at sikre korrekt anvendelse af komplicerede 
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lægeordinerede, eller kommunalt bevilgede ortopædiske 
hjælpemidler, som fx skinner og slynger 

Aktiviteter i indsatsen Støtte og hjælpe borgere i korrekt anvendelse af hjælpemidlet 

Kriterier for tildeling Borger kan ikke selv anvende hjælpemidlet korrekt 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.3 Behandling og pleje af hudproblemer 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen behandling og pleje af hudproblemer er, 

at forebygge sår og behandling og pleje af hud. 

Aktiviteter i indsatsen • Trykscore 

• Trykaflastning og forebyggende tiltag 

Kriterier for tildeling Risiko for sår 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.4 Behandling og pleje af mave- tarmproblemer 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen behandling og pleje af mave – 

tarmproblemer er, at borger opnår optimal mave-tarmfunktion. 

Aktiviteter i indsatsen • Vejledning i kost og væskeindtag, toiletvaner og fysisk 
aktivitet 

• Vejledning omkring laksantia 

• Vurdering af medicinsk behandling 

Kriterier for tildeling Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel  

Særlige forhold  

 

2.5 Cirkulationsbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen cirkulationsbehandling er: 

• At borgeren får den ordinerede behandling 

• At stumpen formes planmæssigt 

Aktiviteter i indsatsen • Liner 

• Stumpforbinding 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen 

 

2.6 Dialyse 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen dialyse er: 

• At borgeren får den ordinerede behandling 

• At borgeren udskiller affaldsstoffer 

Aktiviteter i indsatsen Klargøre apparatur 
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• Tilslutte apparatur 

• Koble apparatur fra 

• Afslutte dialysen 

• Råde og vejlede borger / pårørende i at udføre 
peritonealdialyse eller dele heraf 

Kriterier for tildeling Lægeordiantion 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Visiteres som oftest 2 gange dagligt 

 

2.7 Drænpleje 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen drænpleje er: 

• At borgeren får den ordinerede behandling 

• At dræn fungerer efter hensigten 

Aktiviteter i indsatsen Observation og pleje af dræn 

• Tømning af dræn 

• Skylning af dræn 

• Forbindingsskift 

• Pleje af hud ved indstikssted 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.8 Ernæringsindsats 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen ernæringsindsats er, at borgeren får 

sufficient ernæring 
 

Aktiviteter i indsatsen • Kostvejledning 
• Vægtkontrol 
• Vurdering af diæt – evt. i samarbejde med egen læge få 
tilkoblet kostvejleder 

Kriterier for tildeling • Borger der har uhensigtsmæssigt vægttab, er 
underernæret eller har lille appetit 
• Borger hvis sundhed er truet pga. overvægt 
• Hvor det fysiske, psykiske og sociale niveau er påvirket 
eller kan påvirkes, hvis ikke vægten eller appetitten 
stabiliseres eller forbedres 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.9 Ernæringsudredning 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen ernæringsudredning er, at borgeren får 

udredt ernæringsproblematik. 

Aktiviteter i indsatsen Kostvejledning og løbende vægtkontrol i forbindelse med dette til 
ernæringstruet komplekse borgere. 
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Kriterier for tildeling Henvisning fra læge eller igangsat af ernæringskonsulent 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.10 Forflytning og mobilisering 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen forflytning og mobilisering er, at: 

• At sikre at mobilisering af borger foregår på den mest 
hensigtsmæssige og skånsomme måde i forhold til 
borgerens helbredsproblem 

• Gives udelukkende i komplicerede forløb, hvor der er 
behov for smertelindring undervejs 

Aktiviteter i indsatsen Støtte og hjælp til forflytning i særlige komplekse 
situationer fx: 

• Borgere i den terminale fase og andre komplekse forløb, 
hvor der er særlige problematikker ift. mobilisering 

Kriterier for tildeling Gives udelukkende som indsats med behov for to personer til 
forflytning 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.11 Iltbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen iltbehandling er, at sikre at borgeren får 

den ordinerede iltbehandling 

Aktiviteter i indsatsen Sikre den rette iltbehandling 

• Skift og rengøring af udstyr 

• Vejlede i korrekt håndtering af ilt udstyr 

• Saturationsmåling 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen 

 

2.12 Inkontinentbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen inkontinensbehandling er, at vejlede og 

vurdere borgere med inkontinens 

Aktiviteter i indsatsen Kontinensudredning eventuelt med henblik på henvisning til 
kontinensspecialist. 

• Bækkenbundstræning 

• Vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner 

• Vejledning i brug af kontinenshjælpemidler 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 



10 
 

2.13 Intravenøs væskebehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen intravenøs væskebehandling er, at 

borgeren opretholder væskebalance 

Aktiviteter i indsatsen Til- og frakobling af ”tynde” infusionsvæsker 

• Observationer, pleje og forbindingsskift omkring 
indstikssteder 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.14 Intravenøs medicinskbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen intravenøst medicinsk behandling er, at 

give borgerne IV-behandling med antibiotika 
og isotone væsker. 

Aktiviteter i indsatsen Til- og frakobling af IV – behandling  

• Observationer, pleje og forbindingsskift omkring 
Indstikssteder 
Forudsat at der er anlagt PVK/CVK adgang.  

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.15 Kompressionsbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen kompressionsbehandling 

er; 

• At borgeren får den ordinerede behandling. 

• At ødemer begrænses. 

• At borgeren / pårørende forstår betydningen af 
behandlingen 

Aktiviteter i indsatsen Anlæggelse af kompressionsbind 

• Hudpleje 

• Råde og vejlede borger / pårørende i betydningen af 
behandlingen. 

• Stumpforbinding 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel - indtil borgeren kan overgå til 
kompressionsstrømpebehandling 

Særlige forhold Indsatsen gives sammen med sårbehandling 
Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen 

 

2.16 Medicinadministration 
Kvalitetsmål Formålet med medicinadministration er, at udleverer og/eller 

tilføring af medicin til borgere. 
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Aktiviteter i indsatsen At udlevere og/eller tilføre lægeordineret medicin til borgere.  
Når medicinadministration og medicindispensering effektueres i 
en og samme handling, som det fx er tilfældet med øjendrypning 
og injektion, registreres det som medicinadministration.  

Kriterier for tildeling Sygeplejefaglig vurdering/lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.17 Medicindispensering 
Kvalitetsmål Formålet med medicindispensering er, at borgeren får 

den ordinerede medicin 

Aktiviteter i indsatsen Dosere medicin 

• Bestille medicin 

• Ajourføre medicinkort 

• Observation af virkning og evt. bivirkninger 

Kriterier for tildeling Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 
Det skal altid først være afprøvet om borger selv kan varetage 
Opgaven. 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.18 Nonfarmakologisk smertelindring 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen nonfarmakologisk smertelindring er: 

• At borgeren opnår smertelindring. 

• At borgeren / pårørende gennem råd og vejledning kan 
varetage smertelindring. 

Aktiviteter i indsatsen Smertelindring 

Kriterier for tildeling Indsatsen gives ved særligt komplekse smerteforløb, hvor der er 
behov for en nærmere udredning f.eks. ved amputation eller til 
borgere i terminale forløb 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Medicinindsatserne gives som selvstændige indsatser 

 

2.19 Oplæring 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen oplæring er, at borgeren eller pårørende 

opøver færdigheder til at varetage konkrete sygeplejeopgaver 

Aktiviteter i indsatsen Instruktion til borgeren/pårørende 

Kriterier for tildeling Indsatsen tildeles borgere der har potentiale for at blive helt eller 
delvist selvhjulpne ift. sygeplejeindsatser 

Varighed  - tidsbegrænsning Tidsbegrænset 

Særlige forhold Tildeles max. En gang dagligt 
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2.20 Parenteral ernæring 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen parenteral ernæring er, at borgeren får 

sufficient ernæring. 

Aktiviteter i indsatsen Blande ernæring 

• Til- og frakoble ernæringsposer 

• Observation af indstikssteder 

• Pleje og forbindingsskift ved indstikssteder 

• Observation af virkning og bivirkning af behandlingen 

• Nedtagning 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Visiteres som oftest 2 gange dagligt 

 

2.21 Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen pleje ved anvendelsen af personlige 

hjælpemidler er: 

• Soignering af glasøjne og øjenomgivelser 

• Vedligeholdelse af høreapparat 

Aktiviteter i indsatsen Indsatsen kan bl.a. omfatte, pleje af glasøjne 

• Vedligeholdelse af høreapparat 

Kriterier for tildeling Indsatsen gives til borgere med syns- og / eller, føleforstyrrelser 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.22 Psykiatrisk pleje 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen psykiatrisk pleje er: 

• At opnå stabilitet og struktur i hverdagen ved at 
fastholde og følge op på evt. behandling 

• At borger og pårørende oplever at får den nødvendige 
støtte, råd og vejledning omkring behandling 

Aktiviteter i indsatsen Støtte, råde og vejlede borger/ pårørende så hverdagen kan 
fungere 

Kriterier for tildeling Borgere der har potentiale til at fastholde funktionsevne og 
egenomsorg ved psykisk støtte 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Ved behov for at strukturere hverdagen, bevilges støtte efter 
Serviceloven 

 

2.23 Psykisk støtte 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen psykisk støtte er, at 

• Borger og pårørende oplever at få den nødvendige støtte, 
råd og vejledning 

• Bevare livskvalitet hos borgere og pårørende 
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Aktiviteter i indsatsen Støtte med henblik på at genvinde egenomsorgsevne 

Kriterier for tildeling Tildeles borgere som i forbindelse med livskriser, eller særlige 
sociale 
problemer, har vanskeligt ved eller er ude af stand til at fastholde 
funktionsevne og egenomsorgsevne 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel – kan ikke være en permanent indsats 

Særlige forhold  

 

2.24 Rehabilitering 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen rehabilitering er, at øge borgerens evne 

til at klare sig selv, ved at forbedre/fastholde borgerens 
funktionsniveau 

Aktiviteter i indsatsen Deltage i tværfaglige målsamtaler vedrørende rehabilitering 

Kriterier for tildeling Gives som en sygeplejefaglig indsats i de tilfælde hvor sygdom 
bevirker, at der er komplekse opgaver forbundet med den 
rehabiliterende indsats, og hvor der er behov for et helhedssyn på 
borgerens helbredssituation fx ved sygdom og smerter 

Varighed  - tidsbegrænsning Engangsindsats 

Særlige forhold  

 

2.25 Respirationsbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen respirationsbehandling er, at borgeren 

får den ordinerede behandling 

Aktiviteter i indsatsen Hjælp til C-PAP og PEP-maske. 

• Observationer i f. m. behandlingen 

• Rengøring af apparatur og tilbehør 

• Vejledning i vejrtrækningsteknik 

Kriterier for tildeling Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Respirationscenteret varetager oplæring vedr. C-PAP 

 

2.26 Respiratorbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen respiratorbehandling er, at sikre at 

borgeren får den ordinerede respiratorbehandling 

Aktiviteter i indsatsen Respiratorbehandling 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning I henhold til behov 

Særlige forhold  

 

2.27 Samarbejde med netværk 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen samarbejde med netværk er, at 

inddrage pårørende/netværk, så hverdagen fungerer bedst muligt 
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Aktiviteter i indsatsen Inddragelse af pårørende/netværk i forhold til de indsatser som 
tildeles til borgeren 

Kriterier for tildeling Bevilges i helt særlige situationer, hvor der er behov for en speciel 
indsats 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.28 Sekretsugning 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen sekretsugning er at sikre frie luftveje 

Aktiviteter i indsatsen Sugning af mundhule og svælg 

• Mundhygiejne og instruktion i hosteteknik 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen 

 

2.29 Supplerende udredning 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

2.30 Sondeernæring  
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen sondeernæring er: 

• At borgeren får sufficient ernæring. 

• At borgeren får den nødvendige hjælp til at oprette en 
sufficient ernæringstilstand 

Aktiviteter i indsatsen Opstart med sondeernæring 

• Give sondeernæring 

• Observationer 

• Rengøring af sonde efter forskrifter 

• Pleje og soignering af sonde og indstikssted 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.31 Stomipleje 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen stomipleje er  

pladeskift ved stomi er: 

• At udføre pladeskift ved stomi. 

• At huden omkring stomien holdes intakt. 
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poseskift ved stomi er, at udføre poseskift 

Aktiviteter i indsatsen Skifte stomiplade. 

• Soignere omkring stomi. 

• Udføre hudpleje efter behov. 
Skifte stomipose 

• Tømning af stomipose 

Kriterier for tildeling Sygeplejefaglig vurdering 

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold Denne indsats tildeles også ved et-delt system, hvor den 
indeholder både plade- og poseskift. 

 

2.32 Støtte til ADL-aktiviteter 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen støtte til ADL aktiviteter er, at 

forbedre livskvalitet og funktionsevne 

Aktiviteter i indsatsen Støtte til indsats 

Kriterier for tildeling Gives som en sygeplejefaglig indsats i de tilfælde, hvor sygdom 
bevirker, at der er særlige komplekse opgaver forbundet med ADL 
- indsatsen 

Varighed  - tidsbegrænsning Kortvarigt 

Særlige forhold  

 

2.33 Subkutan væskebehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen subcutan væskebehanding er, at 

borgeren opretholder væskebalance 

Aktiviteter i indsatsen Anlæggelse af subkutan kanyle 

• Til og frakobling af ”tynde” infusionsvæsker 

• Observationer, pleje og forbindingsskift omkring indstik 
steder 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.34 Særlig kommunikationsform 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen særlig kommunikationsindsats 

er, at sikre kommunikationen med borgeren omkring de 
sundhedsfaglige indsatser 

Aktiviteter i indsatsen Fx tolkning og påbegynde brug af specielle 
kommunikationsredskaber 

Kriterier for tildeling Bevilges i helt særlige situationer, hvor kommunikationen 
kræver noget ud over det sædvanlige 

Varighed  - tidsbegrænsning Engangsindsats 

Særlige forhold Kommunikation indgår i alle indsatser 
Bevilges ikke som daglig indsats 
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2.35 Sårbehandling 
Kvalitetsmål Formålet med indsatse sårbehandling er, at sikre optimale 

betingelser for sårheling og forebygge infektion 

Aktiviteter i indsatsen • Observation 

• Sårbehandling 

Kriterier for tildeling Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at hjælpe 
borger at rengøre instrumenter. 

• Egenbetaling af sårprodukter kan forekomme 

 

2.36 Trakeostomipleje 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen tracheostomipleje er, at varetage plejen 

omkring tracheostomien 

Aktiviteter i indsatsen Skift af forbinding 

• Pleje af hud ved indstikssted 

Kriterier for tildeling Lægeordination 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Sygeplejersken varetager altid opstart af indsatsen 

 

2.37 Undersøgelse og målinger af værdier 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen undersøgelser og måling af værdier er, at 

imødekomme behov for undersøgelse og behandling 

Aktiviteter i indsatsen Udføre målingen / undersøgelsen: urin-, afføringsprøve, 
temperatur, blodtryk og puls. 

• Handle på resultatet af målingen / undersøgelsen. 

• Borgeren, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere 
får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget. 

• Vejleder borgeren / pårørende eller øvrige faggrupper i 
selv at foretage dele af eller hele målingen / 
undersøgelsen 

Kriterier for tildeling Lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold  

 

2.38 Vejledning 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen vejledning, er at borger gennem 

vejledning 
lærer at håndtere sin livssituation 

Aktiviteter i indsatsen Vejledning 

Kriterier for tildeling Borgere med risiko for f. eks. at få en kronisk lidelse, blive 
genindlagt, fald med videre, hvor en intensiv forebyggelses- og 
sundhedsfremmende indsats kan reducere risiko 
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Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Må ikke forveksles med den sundhedsfremmende og 
forebyggende 
indsats der ligger implicit i alle indsatser 

 

2.39 Vurdering af søvnmønster 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

2.40 Væske per os 
Kvalitetsmål Formålet med indsatsen væske per os er, at forebygge 

dehydrering 

Aktiviteter i indsatsen Hjælp til indtagelse af væske 

• Registrering i væskeskema 

• Observationer af væskebalance 

• Udregning af væskebalancen (både ind- og udgift) 

Kriterier for tildeling Der skal foreligge en udredning der viser, at borgeren er i risiko 
for eller er dehydreret 

Varighed  - tidsbegrænsning Variabel 

Særlige forhold Sygeplejersker varetager altid opstart af indsatsen 

 

Indsats 3 – Uddelegerede Sygeplejeindsatser Rammeopgaver 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

Indsats 4 – Uddelegerede sygeplejeindsatser Individuelle 

4.1 Medicin givning i vagina 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  
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4.3 Soignering af nasalsonde 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.4 Soignering af gastrostomisonde 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.5 Indgift af sondeernæring 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.6 Udlevering af medicin  
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.7 Maskebehandling (respiration) 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.8 Ødembehandling ved kompression 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  
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Særlige forhold  

 

4.9 Værdimålinger 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.10 Stomipleje og observation 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.11 Poseskift/tømning af stomi 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.12 KAD pleje og observation 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.13 Medicingivning 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.14 Behandling og pleje af hudproblemer 
Kvalitetsmål  
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Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

4.15 Øjendrypning 
Kvalitetsmål  

Aktiviteter i indsatsen  

Kriterier for tildeling  

Varighed  - tidsbegrænsning  

Særlige forhold  

 

 

 


