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Bilag 4   
   

Greve Kommune   

Sundhedsindsatser, der kan overdrages fra hjemmesygeplejen 

til leverandører af hjemmepleje  

– kommunale og private   
   

 

 

5.0 Anlæggelse og pleje af kateter   
   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.  

(pr. besøg)   

5.1   Urinposeskift/tømning.   5   

5.2   Kateterpleje (denne indsats 
anvendes også ved 
nefrostomikateter) 

8   

5.4   Skylning af kateter/uro trainer.   15   

5.5   RIK   10   

   
 

6.0 Behandling med ortopædiske hjælpemidler   
   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.  

(pr. besøg)   

6.0   Behandling med ortopædiske 
hjælpemidler.   

12   
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7.0 Behandling og pleje af hudproblem   
Indsatsen visiteres kun til lægeordineret hudpleje, til borgere med f.eks. eksem, rødme, udslæt, lus, 

mider og fnat.    

 

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret 
tid min. 

(pr. besøg) 

7.0   Behandling og pleje af 
hudproblemer.   

10   

   

9.0 Cirkulationsbehandling   
  

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

9.0   Cirkulationsbehandling.   15   

  

 

14.0 Iltbehandling   
Iltbehandling visiteres til borgere med lungesygdomme som f.eks. KOL.   

 

   

 
 

 

18.0 Kompressionshandling      
Bemærk; hvis Indsatsen 18.2 er et led i behandling af venøse sår, skal der visiteres til indsatsen ”38.0 

Sårbehandling”, der skal være knyttet op på helbredstilstanden ”Problemer med venøst sår”.    

   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

18.1   Kompressionsstrømper af/på.   10   

18.2   Anlæggelse af 

kompressionsforbinding, f.eks. 

anlæggelse af comprilan bind.    

15   

 

 

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

14.0   Iltbehandling.   15   
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19.0 Medicinadministration   
19.1 Indsatsen omfatter også inhalation, laksantia, suppositorium, klyx og lignende.  

  

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

19.1   Udlevere doseret 
medicin/medicingivning.   

6   

19.2   Huske på medicin indtagelse   3   

19.3   Insulingivning.   8   

19.4   Øjendrypning.   8   

19.5   Injektion.   22   

19.7   Skift af medicinsk plaster.   8   

 

     

20.0 Medicindispensering   
20.2 Visiteres kun til borgere, der modtager hjælp til medicinudlevering.   

20.3 Jf. procedure for dette.   

 

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

20.1   Afhentning af medicin og 
apotekervarer   

15   

20.2   Kontrol af dosisdispenseret 
medicin.   

10   

20.3   Iværksættelse af 
dosisdispensering.   

10   

20.4   Medicindosering.   15   

20.5   Ophælde medicin til samme dag.   5   

20.6   Til-/frakobling duodopapumpe   10   
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25.0 Pleje ved hjælp af personlige hjælpemidler   
25.2 Indsatsen gives kun efter lægeordination.   

25.3 Kan f.eks. omfatte hjælp til høreapparat, glasøjne o. lign.   

 

 

 

 

 

 

 

 

26.0 Psykiatrisk pleje   
Indsatsen visiteres til borgere med psykiatriske problemer eller en diagnosticeret psykiatrisk sygdom. 

Indsatsen omfatter hjælp til at få struktur og forudsigelighed på en ofte kaotisk hverdag, samt behandling 

af psykiatriske symptomer som f.eks. depression og angst.   

   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

26.0   Psykiatrisk pleje.   20   

     
   

27.0 Psykisk støtte   
27.1 Indsatsen visiteres til borgere som pga. midlertidige eller varige psykiske/mentale problemer, livskriser 

eller særlige sociale problemer har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at klare hverdagen.   

27.2 Indsatsen visiteres til borgere med et misbrugsproblem som f.eks. alkoholisme, ludomani eller 

stofmisbrug.  Indsatsen kan omfatte afrusning, vurdering af medicinsk behandling, observation, vejlede 

omkring mulige sociale indsatser, støtte til at mestre hverdagen og rådgivning.    

   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

27.1   Psykisk støtte.   15   

27.2   Indsatser misbrug.   15   

 

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

25.1   Pleje af øjenprotese.   15   

25.2   Øre-/næseskylning.   20   

25.3   Anden pleje personlige 
hjælpemidler.   

8   

25.4   Daglig af-/påtagning af 
hjælpemidler   

2   
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29.0 Respirationsbehandling   
Bemærk: Bruges ikke ved hjælp til inhalationsmedicin. Her bruges indsatsen 19.1 Udlevere doseret 

medicin/medicingivning.   

   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

29.0   Respirationsbehandling.   15   

   

33.0 Sondeernæring   
Indsatsen består bl.a. i observation af diarre, opkast, forstoppelse, hudproblemer og smerter. Plejen ved 

sondeernæring omfatter kontrol af, at sonden ligger i mavesækken, pleje af huden omkring sonden, 

rengøring af sprøjter, indgift af sondemad via sprøjte eller via ernæringspumpe tilsluttet ernæringsflaske.  

Indsatsen omfatter såvel nasal - som PEG-sonde.   

   

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

33.0   Sondeernæring.   30   

 

34.0 Stomipleje   
34.2 Pladeskift, og evt. behandling af defekter.   

Bemærk begge indsatser kan leveres ved samme besøg hos borger.   

 

Indsats nr.   
   

  

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

34.1   Stomiposeskift/tømning.   15   

34.2   Stomipleje- og behandling.   15   

 

 

39.0 Sårbehandling   
    

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

39.1   Sårbehandling let   15   
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41.0 Undersøgelse og måling af værdier   
41.1 Indsats gives jf. procedure for TOBS.   

41.6 Indsatsen anvendes f.eks. ved stix af urin og/eller indsendelse af urin/afføringsprøver. Kan kun 

overdrages, hvis der er andre ydelser i hjemmet.      

  

Indsats nr.   
   

Indsats   
   

Overleveret   
tid min.   

(pr. besøg)   

41.1   TOBS   15   

41.2   Blodtryk og puls.   9   

41.3   Blodsukker.   7   

41.4   Vejning.   8   

41.6   Undersøgelse af urin/afføring.   10   

 


