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Arbejdsgange for opgaveoverdragelse af sundhedslovsindsatser i situationer, hvor der sker 

leverandørskifte 

herunder også arbejdsgange ved bl.a. midlertidig ophold, ferie mv. 
 
Leverandørskifte betyder her både skift mellem kommunale og private leverandører, skift fra hjemmeplejeleverandør til plejehjem og skift til 
midlertidig eller selvindskrivningsplads samt Akuttilbud. 
Ansvaret for at videregive de opgaveoverdragede indsatser er i skemaet beskrevet i henhold til kompetenceniveau for hhv. social og 
sundhedsassistenter og hjælpere jf. Arbejdsgangsbeskrivelse for opgaveoverdragelse. 
 
Generelt vedr. videredelegerede sundhedslovsindsatser: 
Sygeplejen er ansvarlig for at tage kontakt til relevant leverandør og lave konkrete aftaler og dokumentere disse jf.  
Instruks for opgaveoverdragelse og videredelegation af sundhedslovsindsatser 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
1. Patient skifter fra hjemmeplejeleverandør til plejehjem eller midlertidig plads side 2 
2. Patient skifter hjemmeplejeleverandør side 2 
3. Patient tager på ferie/besøg intern i kommunen side 3 
4. Patient flytter til eller tager på ferie/ besøg i en anden kommune side 4 
5. Patient flytter fra midlertidig plads til eget hjem eller plejehjem side 4 
6. Patient flytter til Akuttilbud, selvindskrivnings- eller midlertidig plads (med sygeplejerske ansat) fra eget hjem side 5 
7. Patient flytter fra Akuttilbud, selvindskrivnings- eller midlertidige plads (med sygeplejerske ansat) til eget hjem eller plejehjem side 5 
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Type af leverandørskifte Elementær (SSH)/Grundlæggende (SSA) Grundlæggende (SSH)/Kompleks (SSA)/Ikke indenfor 
kompetenceprofilerne 

1. Patient skifter: 
fra hjemmeplejeleverandør  
til plejehjem eller midlertidig plads 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar: 
Det plejehjem, der overtager patienten, er ansvarlig 
for at læse i fanen opgaveoverdragelse. 
Leder på plejehjem har ansvaret for at kontakte 
sygeplejen. Sygeplejen følger 
arbejdsgangsbeskrivelsen for opgaveoverdragelse. 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentationsforpligtelser i forhold 
til videregivelse eller overtagelse af 
sundhedslovsindsatsen i forbindelse med 
leverandørskiftet 

Ansvar: 
Hjemmeplejeleder orienterer områdesygeplejerske. 
Områdesygeplejerske har ansvaret for, at der tages 
kontakt til relevante plejehjemsleder og laver aftaler om 
opgaven jf. arbejdsgangsbeskrivelse for 
opgaveoverdragelse. 
Dokumentation: 
Hjemmeplejeleder noterer aftalen i journalen og 
opretter advis til funktionen områdesygeplejerske. 
Øvrig dokumentation følger arbejdsgangsbeskrivelsen. 

2. Patient skifter: 
Hjemmeplejeleverandør 
 

Ansvar: 
Den leverandør, der overtager patienten, er 
ansvarlig for at læse i fanen opgaveoverdragelse 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentations-forpligtelser i 
forhold til videregivelse eller overtagelse af 
sundhedslovsindsatsen i forbindelse med 
leverandørskiftet 
 

Ansvar: 
Hjemmeplejeleder, som videregiver patienten, 
orienterer områdesygeplejerske. Områdesygeplejerske 
tager kontakt til hjemmeplejeleder, der modtager 
patient og laver aftaler om opgaven. jf 
arbejdsgangsbeskrivelsen 
Dokumentation: 
Hjemmeplejeleder, som videregiver patienten noterer 
det i journalen og sender som advis til 
områdesygeplejerske. 
Øvrig dokumentation følger arbejdsgangsbeskrivelsen 
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Type af leverandørskifte Elementær (SSH)/Grundlæggende (SSA) Grundlæggende (SSH)/Kompleks (SSA)/Ikke indenfor 
kompetenceprofilerne 

3. Patient tager på ferie/besøg intern 
i kommunen 

Ansvar: 
Hjemmeplejeleder, som videregiver patienten 
kontakter hjemmeplejeleder, der skal modtage 
patient/indsatsen og laver konkrete aftaler i 
samarbejde med visitationen. 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentationsforpligtelser i forhold 
til videregivelse eller overtagelse af 
sundhedslovsindsatsen i forbindelse med 
leverandørskiftet 
 
 

Ansvar: 
Hjemmeplejeleder, som videregiver patienten 
orienterer områdesygeplejerske. Områdesygeplejerske 
tager kontakt til hjemmeplejeleder, der skal modtage 
patienten og laver aftaler om opgaven jf. 
arbejdsgangsbeskrivelse for opgaveoverdragelse 
Dokumentation: 
Hjemmeplejeleder, som videregiver patienten noterer 
det i journalen og opretter advis til funktionen 
områdesygeplejerske  
Øvrig dokumentation følger arbejdsgangsbeskrivelse for 
opgaveoverdragelse. 
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Type af leverandørskifte Elementær (SSH)/Grundlæggende (SSA) Grundlæggende (SSH)/Kompleks (SSA)/Ikke indenfor 
kompetenceprofilerne 

4. Patient flytter 
til eller tager på ferie/ besøg i en anden 
kommune 
 
 

Ansvar: 
Hjemmeplejeleder kontakter den nye kommune i 
samarbejde med visitationen. 
Plejehjemsleder kontakter den nye kommune. 
Dokumentation: 
Hjemmeplejeleder/plejehjemsleder, som 
videregiver patienten, til den nye kommune noterer 
aftalen i journalen 
 

Ansvar: 
Hjemmeplejeleder/plejehjemsleder, som videregiver 
patienten orienterer områdesygeplejerske. 
Områdesygeplejerske tager kontakt til den kommune, 
der skal modtage patienten og laver aftaler om 
opgaven. jf arbejdsgangsbeskrivelse for 
opgaveoverdragelse evt. i samarbejde med visitationen. 
Dokumentation: 
Hjemmeplejeleder/plejehjemsleder, som videregiver 
patienten, noterer i journalen, at områdesygeplejerske 
er informeret og bedt kontakte  den nye kommune. 
Områdesygeplejerske dokumenterer aftalen med den 
nye kommune i journalen.  
Øvrig dokumentation følger arbejdsgangsbeskrivelsen 

5. Patient flytter  
fra midlertidig plads  
til eget hjem eller plejehjem 

Ansvar: 
Leder af midlertidig plads sender advis til 
sygeplejen.  
Sygeplejen følger arbejdsgangsbeskrivelsen for 
opgaveoverdragelse. 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentationsforpligtelser i forhold 
til videregivelse eller overtagelse af 
sundhedslovsindsatsen i forbindelse med 
leverandørskiftet 
 

Ansvar: 
Leder af midlertidige plads tager kontakt til 
områdesygeplejerske.  
Områdesygeplejerske har ansvaret for, at der tages 
kontakt til relevante plejehjemsleder/hjemmeplejeleder 
og laver aftaler om opgaven jf. arbejdsgangsbeskrivelse 
for opgaveoverdragelse. 
Dokumentation: 
Leder af midlertidig plads noterer aftaler i journalen og 
sender som advis til områdesygeplejerske. 
Øvrig dokumentation følger arbejdsgangsbeskrivelse for 
opgaveoverdragelse 
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Type af leverandørskifte Elementær (SSH)/Grundlæggende (SSA) Grundlæggende (SSH)/Kompleks (SSA)/Ikke indenfor 
kompetenceprofilerne 

6. Patient flytter  
til Akuttilbud, selvindskrivnings- eller 
midlertidig plads (som har 
sygeplejerske ansat) fra eget hjem 

Ansvar: 
Sygeplejersken på 
Akuttilbud/selvindskrivning/midlertidig plads, 
orienterer sig i indsatskatalog for hhv. sygepleje og 
hjemmeplejen og udarbejder en sygeplejefaglig 
udredning.  
Leder på stedet er ansvarlig for at afgøre hvem, der 
løser opgaven. 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentationsforpligtelser. 
 

Ansvar: 
Sygeplejersken på Akuttilbud/midlertidig plads 
orienterer sig i indsatskatalog for hhv. sygepleje og 
hjemmeplejen og udarbejder en sygeplejefaglig 
udredning.  
Leder på stedet er ansvarlig for at afgøre hvem, der 
løser opgaven. 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentationsforpligtelser. 
 

7. Patient flytter 
fra Akuttilbud, selvindskrivnings- eller 
midlertidige plads (som har 
sygeplejerske ansat)  
til eget hjem eller plejehjem 

Ansvar: 
Sygeplejerske på Akuttilbud, selvindskrivnings- eller 
midlertidige plads opdaterer den sygeplejefaglige 
udredning, laver resume af forløbet og sender advis 
til sygeplejen.  
Sygeplejen følger arbejdsgangsbeskrivelsen for 
opgaveoverdragelse. 
Dokumentation: 
Ingen særlige dokumentationsforpligtelser i forhold 
til videregivelse eller overtagelse af 
sundhedslovsindsatsen i forbindelse med 
leverandørskiftet 
 

Ansvar: 
Sygeplejerske på Akuttilbud, selvindskrivnings- eller 
midlertidige plads opdaterer den sygeplejefaglige 
udredning og laver resume af forløbet. 
Leder af Akuttilbud, selvindskrivnings- eller midlertidige 
plads (som har sygeplejerske ansat) tager kontakt til 
områdesygeplejerske.  
Områdesygeplejerske har ansvaret for, at der tages 
kontakt til relevante plejehjemsleder/hjemmeplejeleder 
og laver aftaler om opgaven jf. arbejdsgangsbeskrivelse 
for opgaveoverdragelse. 
Dokumentation: 
Leder af midlertidig plads noterer aftaler i journalen og 
sender som advis til områdesygeplejerske. 
Øvrig dokumentation følger arbejdsgangsbeskrivelse for 
opgaveoverdragelse 

 


