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Denne procedure definerer hvilke indsatser Udskrivningsenheden må igangsætte i forbindelse med udskrivelser, uden forudgående kontakt til sygeplejen. 
  
Proceduren er kun gældende hvis nedenstående 3 kriterier er opfyldt:  

 Borgere, som er kendte i hjemmeplejen, plejehjem og sygeplejen  

 SUL indsatsen, er allerede opgaveoverdraget inden indlæggelsen og 

 SUL indsatsen er på elementært niveau for social- og sundhedshjælpere og grundlæggende niveau for social- og sundhedsassistenter 

Udgangspunkt for procedure er Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivelse jf. Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018.  

Indsatser Udskrivningsenheden Sygeplejen Hjemmeplejen Plejehjem 
13.4 Medicinadministration 

herunder også: 

 Inhalationsmedicin 

 Øjendrypning 

 Indsatser ved hudpleje 

 Blodsukkermåling i 

forbindelse med 

regulering af insulin 

behandling 

 

 

 

 

 

1. Sætter evt. ny 
hjemmeplejedistrikt/plejehjem på i 
CARE  

2. Tilretter SUL indsatser i 
hjemmeplejemodulet under fanen 
Visitator i CARE 

3. Udfylder det sygeplejefaglige 

oplysningsskema med nedenstående 

standardformuleringer: 

a) Sygeplejersken bedes 

behandle FMKadvis og 

opdatere FMK. 

b) Sygeplejen bedes opdatere 

den sygeplejefaglige 

udredning først kommende 

hverdag evt. i samarbejde 

med SSA 

c) Opgaven er allerede 

opgaveoverdraget. Se fanen 

Opgaveoverdragelse 

4. Efter kl. 14.30 kontaktes 

sygeplejen/hjemmeplejen/plejehjem 

pr. telefon, hvis SUL indsatsen skal 

igangsættes samme døgn 

1. Henter opdateringer fra 

FMK og opdaterer 

medicinlisten i CARE 

inden 24 timer 

2. Kontakter 

hjemmeplejen/plejehjem 

mundtligt med besked 

om evt. 

medicinændringer 

hurtigst muligt.  

3. Sørger for at den 

sygeplejefaglige 

udredning opdateres 

først kommende hverdag 

1. Forholder sig til det som 

er visiteret fra 

Udskrivningsenheden 

2. Orienterer sig i fanen 

Opgaveoverdragelse 

3. Kontakter sygeplejen hvis 

kompleksiteten er steget 

i forhold til det beskrevne 

i fanen 

opgaveoverdragelse  

4. Indsætter/tilretter 

indsatsen på kørelisten 

1. Forholder sig til indholdet i det 

sygeplejefaglige 

oplysningsskema 

2. Orienterer sig i fanen 

opgaveoverdragelse 

3. Kontakter sygeplejen hvis 

kompleksiteten er steget i 

forhold til det beskrevne i 

fanen opgaveoverdragelse 

4. Indsætter/tilretter indsatsen på 

kørelisten 
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7. 2 Kompressions- 
behandling uden sår  

12. 4 Kateterpleje  

11. 2 Stomipleje 

3.1 Sondeernæring som  
bolus på PEG-sonde 

 

 

 

1. Sætter evt. ny 
hjemmeplejedistrikt/plejehjem på i CARE  

2. Tilretter SUL indsatser i 
hjemmeplejemodulet under fanen 
Visitator i CARE 

3. Udfylder det sygeplejefaglige 
oplysningsskema med nedenstående 
standardformuleringer: 
a) Sygeplejen bedes opdatere den 

sygeplejefaglige udredning først 

kommende hverdag evt. i samarbejde 

med SSA 

b) Opgaven er allerede 

opgaveoverdraget. Se fanen 

Opgaveoverdragelse 

4. Efter kl. 14.30 kontaktes 

sygeplejen/hjemmeplejen/plejehjem pr. 

telefon, hvis SUL indsatsen skal 

igangsættes samme døgn 

Sørger for at den 
sygeplejefaglige udredning 
opdateres først kommende 
hverdag 

1. Forholder sig til det som 

er visiteret fra 

Udskrivningsenheden 

2. Orienterer sig i fanen 

Opgaveoverdragelse 

3. Kontakter sygeplejen 

hvis kompleksiteten er 

steget i forhold til det 

beskrevne i fanen 

opgaveoverdragelse 

4. Indsætter/tilretter 

indsatsen på kørelisten 

1. Forholder sig til indholdet i 

det sygeplejefaglige 

oplysningsskema 

2. Orienterer sig i fanen 

opgaveoverdragelse 

3. Kontakter sygeplejen hvis 

kompleksiteten er steget i 

forhold til det beskrevne i 

fanen opgaveoverdragelse 

4. Indsætter/tilretter indsatsen 

på kørelisten 

 

   


