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1. Formål 

 

Dette dokument beskriver, hvilke sundhedsfaglige opgaver den enkelte medarbejdergruppe må 

udføre, samt en beskrivelse af hvordan delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 

tilrettelægges. 

 

2. Anvendelsesområde 

 

Anvendes i forbindelse med de sundhedsfaglige opgaver, der udføres i relation til borgerne på 

socialområdet.  

 

3. Fremgangsmåde 

 

Indhold: 

3.1.    Udførsel af sundhedsfaglige opgaver 

3.1.1. Medarbejdere, vikarer, elever og studerende med Sundhedskursus 1 (tidligere basiskursus) 

3.1.2. Sundhedsfaglige medarbejdere og medicinansvarlige medarbejdere 

3.1.3. Medarbejdere, vikarer, elever og studerende uden basiskursus 

3.2.    Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 

 

3.1. Udførsel af sundhedsfaglige opgaver 

 

Sundhedsfaglige opgaver kan udføres af medarbejdere både med og uden sundhedsfaglig 

autorisation. Udførsel af sundhedsfaglige opgaver på de regionale sociale botilbud finder sted på 

baggrund af delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (se afsnit 3.2 og Definitioner). 

Sundhedsfaglige opgaver udføres altid med informeret samtykke fra borger og/eller forældre/værge. 

Rutinemæssig monitorering af sundhedsmæssige parametre som f.eks. borgeres vægt, blodtryk, 

puls m.m., kan kun ske efter ordination fra læge og med samtykke fra borger og/eller 

forældre/værge. Det samme gælder undersøgelser som bryder borgerens hudbarriere, f.eks. måling 

af CRP eller blodglukose, dette må kun ske efter ordination fra læge samt informeret samtykke.  

 

I følgende afsnit beskrives, hvilke sundhedsfaglige opgaver, den enkelte medarbejdergruppe må 

udføre med udgangspunkt i opdeling af personalet i medarbejdere med eller uden Sundhedskursus 

1, samt medicinansvarligt personale. I henhold til konkrete fremgangsmåder, opgaver og øvrig 

koordinering henvises der til de øvrige sundhedsfaglige retningsgivende dokumenter (se afsnit 7). 

 

3.1.1. Medarbejdere, vikarer, elever og studerende med Sundhedskursus 1 (tidligere basiskursus) 



 

Medarbejdere, vikarer, elever og studerende med Sundhedskursus 1 må udføre følgende 

sundhedsfaglige opgaver:  

 

- Modtage medicinordinationer ved akut behov 

- Kontrollere modtaget medicin ved akut behov 

- Administrere medicin 

- Dispensere p.n.-, sidedoseret samt akut ordineret medicin. 

- Dokumentere medicinhåndtering i Sensum One-medicinmodul 

- Udføre sundhedsfaglige opgaver de er instrueret i på baggrund af delegation af forbeholdt 

sundhedsfaglig virksomhed 

- Dokumentere på aktuelle og potentielle sundhedsproblemer i Dagbog 

- Indrapportere utilsigtede hændelser  

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
I henhold til medarbejdere, vikarer, elever og studerende med Sundhedskursus 1 (tidligere basiskursus) skal der i de lokale 
tilføjelser som minimum tages stilling til følgende: 
 

- Hvilke sundhedsfaglige opgaver må disse medarbejdere udføre i henhold til de lokale tilføjelser i Sundhed og Trivsel 
og Fravalg af livsforlængende behandling. 

 
Ved en situation med terminal behandling af en borger, vurderer ledelsen ud fra tydelig behandlingsplan fra 
praktiserende læge/hospital/special læge, hvorvidt medarbejdere med sundhedskursus 1 kan varetage plejen 
og medicinadministrering, eller hvorvidt den terminale behandling bør varetages anden sted.   

 

 

 

3.1.2. Sundhedsfaglige medarbejdere og medicinansvarlige medarbejdere  

 

Sundhedsfaglige medarbejdere og medicinansvarlige medarbejdere må udføre samme 

sundhedsfaglige opgaver som medarbejderne i afsnit 3.1.1. samt følgende: 

 

- Gennemføre sundhedsfaglig screening 

- Modtage medicinordinationer rutinemæssigt, og ajourføre medicinordinationer i Sensum One-

medicinmodul med FMK 

- Oprette lokale ordinationer i Sensum One medicinmodul i særlige tilfælde hvor der ikke kan 

ajourføres 

- Kontrollere modtaget medicin rutinemæssigt 

- Medicindispensering 

- Bortskaffe medicin 

- Oplæring og supervision af medarbejdere i medicinhåndtering 

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
I henhold til sundhedsfaglige medarbejdere og medicinansvarlige medarbejdere skal der i de lokale tilføjelser som minimum 
tages stilling til følgende: 
 

- Hvilke sundhedsfaglige opgaver må disse medarbejdere udføre i henhold til de lokale tilføjelser i Sundhed og Trivsel 

og Fravalg af livsforlængende behandling. 
 
Varetagelse af terminal behandling, på baggrund af ledelsens vurdering af hvilke medarbejdere med 
sundhedskursus 2 der skal varetage den terminale behandling. Samt varetagelse af kontakt til ekstern 
sundhedspersonale i forbindelse med den terminale behandling.  
 

 

 

 

3.1.3. Medarbejdere, vikarer, elever og studerende uden Sundhedskursus 1 (tidligere basiskursus) 

 

Disse medarbejdere, vikarer, elever og studerende må udføre følgende sundhedsfaglige opgaver: 

 

- Udføre sundhedsfaglige opgaver på baggrund af delegation af forbeholdt sundhedsfaglig 

virksomhed på nær medicinhåndtering 

- Dokumentere på aktuelle og potentielle sundhedsproblemer i Dagbog 

- Indrapportere utilsigtede hændelser 



 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
I henhold til medarbejdere, vikarer, elever og studerende uden Sundhedskursus 1 (tidligere basiskursus) skal der i de lokale 
tilføjelser som minimum tages stilling til følgende: 
 

- Hvilke sundhedsfaglige opgaver disse medarbejdere udføre i henhold til de lokale tilføjelser i Sundhed og Trivsel og 

Fravalg af livsforlængende behandling. 

 

 

3.2. Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 

 

En medarbejder med sundhedsfaglig autorisation kan delegere sundhedsfaglige opgaver inden for sit 

forbeholdte sundhedsfaglige fagområde til medarbejdere både med og uden sundhedsfaglig 

autorisation. Ved delegationen skal medarbejderen med en sundhedsfaglig autorisation udvise omhu 

og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af pågældende medarbejder, som den 

sundhedsfaglige opgaven er delegeret til, samt i fornødent omfang følge op på den konkrete udførsel 

af opgaven. 

 

Delegation kan finde sted både som konkret delegation og rammedelegation: 

 

Konkret delegation til sundhedsfaglig behandling af den enkelte borger:  

Finder sted når medarbejderen med sundhedsfaglig autorisation/sundhedspersonen delegerer én 

konkret sundhedsfaglig opgave omhandlende én borger direkte til en konkret medhjælp. 

 

Rammedelegation til sundhedsfaglig behandling af den enkelte borger: 

Finder sted når medarbejderen med sundhedsfaglig autorisation/sundhedspersonen delegerer 

opgaver til en ikke nærmere defineret gruppe af medhjælpere, således at de forbeholdte 

sundhedsfaglige opgaver kan iværksættes i forhold til netop denne borger. 

Sundhedspersonen/medarbejderen med en sundhedsfaglig autorisation har derved på forhånd taget 

stilling til behandlingen af borgeren. 

Til forskel fra den konkrete delegation er der her tale om, at medarbejderen med sundhedsfaglig 

autorisation/sundhedspersonen ordinerer en ramme, som medhjælperne må handle indenfor i 

forhold til den enkelte borger. 

 

Rammedelegation til behandling af en veldefineret borgergruppe: 

I visse situationer kan sundhedspersonen/medarbejderen med sundhedsfaglig autorisation delegere 

til en bestemt medarbejdergruppe i henhold til at iværksætte en sundhedsfaglig behandling, uden 

at medarbejderen/sundhedspersonen med en sundhedsfaglig autorisation forinden har taget stilling 

til, at behandlingen skal iværksættes over for de enkelte borgere. 

Ordinationen skal her indeholde en præcis beskrivelse af, hvilke symptomer der skal være til stede 

for, at den sundhedsfaglige behandling må iværksættes. 

 

Videredelegation: 

Medhjælpen kan videredelegere en sundhedsfaglig opgave, medmindre ledelsen eller den 

sundhedsperson eller medarbejder med sundhedsfaglig autorisation, der oprindeligt har delegeret, 

har fastsat, at videredelegation ikke må finde sted. Den enkelte medhjælp har her ansvar for at 

sikre sig, at den medarbejder, der får videredelegeret opgaven er i besiddelse af de rette 

kompetencer, og yderligere har medarbejderen ved videredelegation af en sundhedsfaglig opgave 

ansvar for, at dokumentationen udføres korrekt samt i fornødent omfang at føre tilsyn med 

udførslen af den sundhedsfaglige opgave. 

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
I henhold til fremgangsmåden skal der i de lokale tilføjelser som minimum tages stilling til: 
 

- Hvordan foregår delegation af sundhedsfaglige opgaver til tilbuddet 
Ved behov for håndtering af sundhedsfaglig opgave, har sygeplejerske kontakt til medarbejdere på tilbuddet. 
Medarbejdere følger instruks fra læge eller sygeplejerske i forhold til den sundhedsfaglige opgave. 
Medarbejderne har overlap 3 gange om dagen, hvor relevante oplysninger og instrukser formidles.  
 

- Hvordan tilrettelægges delegation af sundhedsfaglige opgaver til de tilbud, hvor der ikke er ansat medarbejdere 
med sundhedsfaglig autorisation 
 

Synscenter Refsnæs har sygeplejersker ansat og medicinansvarlige.  



 

5. Ansvarsforhold 

 

Region Sjællands ansvar: 

 

Region Sjællands har ansvar for at: 

 

- Udarbejde retningsgivende dokumenter der beskriver den overordnede sundhedsfaglige 

kompetence, ansvars- og opgavefordeling og at disse lever op til gældende lovgivning. 

- Stå til rådighed i henhold til sparring og rådgivning 

 

Ledelsens ansvar: 

 

Ledelsen har ansvar for at: 

 

- Sikre at det sociale botilbud udfører de delegerede sundhedsfaglige opgaver på forsvarlig vis i 

henhold til gældende lovgivning og faglige retningslinjer 

- Sikre at medarbejderne har de rette kompetencer til at udføre de delegerede sundhedsfaglige 

opgaver 

- Koordinere delegationen af den konkrete sundhedsfaglige opgave til kvalificeret 

medarbejder/gruppe 

- Udarbejde lokale tilføjelser til retningsgivende dokument herunder hvilke sundhedsfaglige 

opgaver den enkelte medarbejdergruppe må udføre 

- Sikre at medarbejderne kender og arbejder i overensstemmelse med det retningsgivende 

dokument og de lokale tilføjelser 

 

 

Medarbejdere med sundhedsfaglig autorisation 

 

Medarbejdere med sundhedsfaglig autorisation har et skærpet selvstændigt ansvar for at: 

 

- Udvise særlig omhu og samvittighedsfuldhed ved udførelse af delegerede/sundhedsfaglige 

opgaver indenfor eget kompetenceområde 

- Følge op på videredelegerede sundhedsfaglige opgaver herunder dokumentation og fornøden 

opfølgning 

- Følge det retningsgivende dokument og holde sig ajour med lokale tilføjelser 

- Sige fra hvis de vurderer ikke at besidde de rette kompetencer i henhold til konkrete 

sundhedsfaglige opgaver 

 

Medarbejdere herunder vikarer, elever og studerende samt medicinansvarlige uden sundhedsfaglig 

autorisation 

 

Medarbejdere herunder vikarer, elever og studerende samt medicinansvarlige uden sundhedsfaglig 

autorisation har ansvar for at: 

 

- Udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver med omhu og samvittighedsfuldhed 

- At følge op på videredelegerede sundhedsfaglige opgaver herunder dokumentation og 

fornøden opfølgning 

- Følge det retningsgivende dokument og holde sig ajour med lokale tilføjelser 

- Sige fra hvis man vurderer ikke at besidde de rette kompetencer i henhold til konkrete 

sundhedsfaglige opgaver 

 

6. Definitioner 

 

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed:  

En sundhedsperson/medarbejder med sundhedsfaglig autorisation kan delegere sundhedsfaglige 

opgaver inden for sit forbeholdte sundhedsfaglige fagområde til medarbejdere både med og uden 

sundhedsfaglig autorisation. Ved delegation skal medarbejderen/sundhedspersonen med 

sundhedsfaglig autorisation udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af 

samt tilsyn med den medarbejder, opgaven er delegeret til. 

Delegation kan finde sted både som konkret delegation eller som rammedelegation 



 

Forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed:  

For autoriserede sundhedspersoner er det i autorisationsloven fastsat, at en del af den pågældende 

professions virksomhedsområde er et forbeholdt virksomhedsområde. Det vil sige, at denne 

konkrete fastsatte form for fagområde ikke selvstændigt må udøves af personer uden den 

pågældende autorisation. Den forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed vedrører sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter, læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer. Disse 

sundhedspersoner har, i henhold til autorisationsloven, ret til at anvende en bestemt titel og udøve 

en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, som er forbeholdt disse titler. 

 

Medarbejdere: Medarbejdere der ikke er medicinansvarlige herunder vikarer, elever og studerende.  

 

Medhjælp: Medarbejder der får delegeret en sundhedsfaglige opgave fra en autoriseret 

sundhedsperson. 

 

Medicinansvarlig: Har relevant uddannelsesmæssig baggrund hvori sundhedsfaglige kompetencer 

indgår  

- eller har en sundhedsfaglig autorisation 

    eller har gennemført Region Sjællands kursus for medicinansvarlige (Sundhedskursus 2)  

 

Sundhedsfaglig autorisation: 

Retten til underlagt selvstændigt ansvar at udføre sundhedsfaglige opgaver indenfor et defineret 

virksomhedsområde. Se forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. 

 

Sundhedsfaglige opgaver: Se sundhedsfaglig behandling 

 

Sundhedsfaglig behandling: Omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling herunder 

medicinering, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og 

sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient 

 

Sundhedsfaglig virksomhed: Se sundhedsfaglige behandling og Forbeholdt sundhedsfaglig 

virksomhed. 

 

Sundhedsperson: Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig 

lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar. 

  

7. Referencer 

 

Autorisationsloven:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=138178 

 

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064 

 

Udfærdigelse af instrukser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932 

 

Regionale retningsgivende dokumenter: 

 Sundhed og Trivsel 

 Medicinhåndtering 

 Utilsigtede hændelser 

 Fravalg af livsforlængende behandling 

 Håndhygiejne 
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