Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen
Indledning
I Thisted Kommune er niveauet for hjemmesygeplejen beskrevet i kvalitetsstandarder for
hjemmesygepleje og tager afsæt i Sundhedsstyrelsens tolv sygeplejefaglige indsatsområder.
Formål
Formålet med hjemmesygeplejen er at:
•
•
•
•
•
•

Yde sygeplejefaglig pleje og behandling
Yde palliativ sygepleje
Yde rehabiliterende sygepleje
Yde patientrettet forebyggelse af sygdom
Yde patientrettet sundhedsfremme
Indgå som en væsentlig del af sammenhængende patientforløb og være medvirkende til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb

Lovgrundlag
Lovgrundlaget for Hjemmesygeplejen er beskrevet i:
•
•
•

Sundhedslovens kapitel 38, §§ 138 og 139
Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006
Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser nr. 9229 af 29. april
2005

Kvalitetsstandarder for Hjemmesygeplejen
Serviceniveauet for Hjemmeplejen er beskrevet i Kommunens tretten kvalitetsstandarder,
som er udarbejdet ud fra KL s anbefalinger:
1. Aktivitet
2. Ernæring
3. Hud og slimhinder
4. Kommunikation
5. Psykosociale forhold
6. Respiration og cirkulation
7. Seksualitet
8. Smerter og sanseindtryk
9. Søvn og hvile
10. Viden og udvikling til borgere med demens og kognitive problemer
11. Udskillelse af affaldsstoffer
11.1 Udredning af inkontinens og bevilling af inkontinenshjælpemidler
12. Palliativ pleje og behandling
13. Medicinadministration
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Visitationskriterier
Det er Hjemmesygeplejen, som visiterer til sygepleje efter henvendelse fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Efter lægehenvisning visiterer Hjemmesygeplejen til ydelse
og omfang på baggrund af en konkret individuel sygeplejefaglig vurdering.
Hvem kan modtage hjemmesygepleje?
Alle borgere med ophold i kommunen kan uanset alder modtage hjemmesygepleje, såfremt
de har et læge- eller sygeplejefagligt vurderet behov for hjemmesygepleje.
Hvad koster ydelserne?
Det er gratis at modtage hjemmesygepleje. De materialer, som hjemmesygeplejen anvender i forbindelse med sygeplejeindsatsen, er som udgangspunkt også gratis, men der kan
være undtagelser. Ønskes andre produkter end dem hjemmesygeplejersken finder bedst
egnede, skal borgeren betale en eventuel difference for udgiften.
Vilkår for ydelserne
Sygeplejeydelser ydes under følgende vilkår:
•

Hjemmesygepleje ydes alle ugens dage, døgnets 24 timer, dog så vidt muligt i tidsrummet mellem kl. 8-23.

•

Hjemmesygepleje kan foregå i borgerens eget hjem eller i nogle tilfælde på sygeplejeklinik.

•

Borgere (eller eventuelt dennes pårørende), som selv er i stand til at kommunikere med relevante tværfaglige samarbejdspartnere, skal som udgangspunkt selv forestå kontakten til disse.

•

Borgeren skal være hjemme på det aftalte tidspunkt.

•

Aflysning af hjemmesygepleje meddeles hurtigst muligt fra såvel borgeren som
eventuelt Hjemmesygeplejen. Ved aflysning fra Hjemmesygeplejens side aftales
med det samme et nyt tidspunkt for ydelsen.

•

Borgeren skal efterleve Thisted Kommunes arbejdsmiljøkrav, således at hjemmet
kan godkendes som en sund og sikker arbejdsplads for kommunens medarbejdere.
Kravene vil fremgå af den arbejdspladsvurdering, som kommunen er forpligtet til at
udføre ved opstart af hjemmesygepleje eller ved ændringer i hjemmesygeplejeydelserne.

Hvilke opgaver varetager hjemmesygeplejen ikke?
•

Ydelser og hjælp til ydelser, som sygeplejefagligt vurderes at kunne udføres af borgeren selv
eller en anden relevant faggruppe.

•

Hjemmesygeplejen ledsager ikke borgere til undersøgelse og behandling hos andre relevante
faggrupper.
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Kompetencekrav til udførsel af sygepleje
Hjemmesygeplejen ydes af autoriserede sygeplejersker. Hjemmesygeplejen varetager sygeplejeopgaver i komplekse og ustabile forløb, men sygeplejeydelser kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale eller pædagoger. Der er enkelte sygeplejeydelser, som ikke
kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale eller andre faggrupper.
Der arbejdes ud fra Thisted Kommunes fagprofiler for hhv. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt kommunes instruks for delegering.
Dokumentation
Hjemmesygeplejen dokumenterer i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser samt Thisted Kommunes instrukser vedr. sygeplejefaglige optegnelser. Dokumentationen sker udelukkende i Kommunens elektroniske omsorgsjournal.
Tavshedspligt
Sundhedspersoner er omfattet af tavshedspligt. Ansatte i Hjemmesygeplejen har derfor
tavshedspligt i forhold til, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger (jf. Sundhedslovens § 40).
Med borgerens samtykke kan ansatte i Hjemmesygeplejen videregive oplysninger til andre
sundhedspersoner om borgerens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af borgeren eller af andre borgere (jf.
Sundhedsloves § 41)
Kvalitetsmål og opfølgning
•
•
•
•

Hjemmesygepleje iværksættes senest 5 dage efter visitation.
Akut hjemmesygepleje iværksættes straks.
Opfølgning på kvalitetsmålene sker 1 gang årligt.
Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt.

Klageadgang
Hvis man ønsker at klage over Hjemmesygeplejen, opfordres man til i første omgang at
tage kontakt til teamlederne i Hjemmesygeplejen for at afhjælpe eventuelle misforståelser.
Kontaktoplysninger:
Område Nord
Thisted Kommune
Hjemmeplejen, Område Nord
Stationsvej 10, Nors
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 10

Område Midt
Thisted Kommune
Hjemmeplejen, Område Midt
Hovedgaden 8
7752 Snedsted
Tlf. 99 17 43 50

Område Thisted
Thisted Kommune
Hjemmeplejen, Område Nord
Vibedalvej 1
7700 Thisted
Tlf.: 99 17 43 29

Område Syd
Thisted Kommune
Hjemmeplejen, Område Syd
Nørreallé 21
7700 Thisted
Tlf. 99 17 43 70
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Lederen af Hjemmesygeplejen
Thisted Kommune
Hjemmesygeplejen
Ringvejen 34
7700 Thisted
Tlf.: 99 17 19 17
Derudover kan man som borger klage over Hjemmesygeplejen til Patientombuddet, der
fungerer som én samlet indgang for borgere/patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
Kontaktoplysninger:
Hjemmeside: www.patientombuddet.dk
E-mail:

pob@patientombuddet.dk

Adresse:

Patientombuddet
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg

Tlf.:

72 28 66 00
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Kvalitetsstandard for
1. Aktivitet
Mål

At borgeren opretholder og udvikler hverdagsfunktioner i forbindelse med personlig pleje (ADL), sociale aktiviteter og længst muligt i
eget liv.
At sikre borgeren får rådgivning og vejledning om kommunens øvrige aktivitetstilbud.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med aktivitet. Borgeren skal desuden have et funktionstab eller være i potentiel risiko for at få et funktionstab.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med aktivitet, som
følge af et funktionstab eller potentiel risiko for et funktionstab,
herunder observation, planlægning og iværksættelse af handlinger
samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb om aktivitet.
Ydelsen kan indeholde:
•
•

Koordinerende opgaver i forhold til hverdagsrehabilitering
og særlig pædagogisk indsats.
Information om kommunens øvrige tilbud.

Integreret i ovenstående indsatsområde tilbydes i øvrigt:
•
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
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Koordinerende opgaver i forhold til hverdagsrehabilitering
og særlig pædagogisk indsats: 30 min.
Information om øvrige tilbud: 30 min.
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Kvalitetsstandard for
2. Ernæring
Mål

At borgeren får eller opretholder en sufficient ernæringstilstand.
At observere, forebygge og medvirke til behandling af borgerens
livsstilssygdomme.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med ernæring.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med ernæring, herunder observation, planlægning og iværksættelse af handlinger
samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus, diætist og andre
relevante faggrupper ved komplekse forløb om ernæring.
Ydelsen kan indeholde:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ernæringsscreenning
o Objektive observationer
o Vægt, BMI
o Blodsukker – måling
Kostvejledning og opfølgning til borgere, der i forvejen er
tilknyttet hjemmesygeplejen
Sondeernæring, 6 gange dagl.
Sonde pleje, behandling, observation, 1 gang dagl.
Evt. hjælp til bestilling af materialer og sondemad i opstartsfasen. (Div. bevillinger sker fra sygehus, diætist eller
praktiserende læge)
Ballonkontrol, 1 gang ugtl.
Parenteral ernæring
Blodsukkermåling

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Gældende for hyppigheden af ydelserne er, at en faglig vurdering
kan ændre frekvensen.
Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•
•
•

Hjemmesygeplejen
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Sondeernæring: 30 min.
Sondepleje, behandling, observation: 5 min.
Skift af abdominalsonde: 15 min.
Ballonkontrol: 5 min.
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•

Øvrige ydelser tidsangives efter individuel vurdering.

•

Ernæringsscreenning: 30 min.
o Objektive observationer
o Vægt, BMI
o Blodsukker – måling
Kostvejledning og opfølgning til borgere, der i forvejen er
tilknyttet hjemmesygeplejen: 30 min.
Evt. hjælp til bestilling af materialer og sondemad i opstartsfasen (Div. bevillinger sker fra sygehus, diætist eller
praktiserende læge)
Parenteral ernæring: 30 min.
Blodsukkermåling: 5 min.

•
•
•
•
Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Parenteral ernæring kan kun udføres af sygeplejersker, der har
uddannelse i iv-administration - enten gennem formel uddannelse
eller kursus.
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Kvalitetsstandard for
3. Hud og slimhinder
Mål

At borgerens hud og slimhinder opretholdes som hele og sunde.
At pleje og behandle borgerens skadede hud og slimhinder.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med hud og slimhinder.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med hud og slimhinder, herunder observation, planlægning og iværksættelse af handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb i forhold til hud og slimhinder.
Ydelsen kan indeholde:
•

•
•
•

Sårpleje
o Forbindningsskift (med materialer fra kommunens
produktliste), 1- 2 gange dagl.
o Kompressionsbehandling, 1 gang dagl.
o Lægeordineret hudpleje, 1- 2 gange dagl.
o Udredning (evt. scooreskema)
Hudpleje, 1gang dagl.
Mundpleje, individuel vurdering
IV-adgang, pleje/behandling og observation, 1 gang dagl.

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Gældende for hyppigheden af ydelserne er, at en faglig vurdering
kan ændre frekvensen.
Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•

•
•
•
Specifikke krav til modtageHjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Sårpleje
o Forbindningsskift (med materialer fra kommunens
produktliste): 20 min.
o Kompressionsbehandling: 15 min.
o Lægeordineret hudpleje: 5 min.
o Udredning (evt. scooreskema)
Hudpleje: 5 min.
Mundpleje: 5min.
IV-adgang, pleje/behandling og observation: 15 min.

Ingen.
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ren af hjemmesygepleje
Særlige kompetencekrav til
udføreren?
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Kvalitetsstandard for
4. Kommunikation
Mål

At borgeren bedst mulig afhjælpes i forhold til problemer med at
udtrykke sig eller forstå andres kommunikation.
At sikre at borgeren og dennes pårørende får et koordineret og
sammenhængende forløb, herunder et godt samarbejde med andre
tværfaglige samarbejdspartnere.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med kommunikation. Borgeren skal desuden have et
funktionstab eller være i potentiel risiko for at få et funktionstab.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med kommunikation,
med henblik på at imødekomme borgerens fysiske, psykiske, åndelige og sociale behov for at udtrykke sig eller forstå andres kommunikation, herunder observation, planlægning og iværksættelse af
handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb om kommunikation og problemer
herved.
Ydelsen kan indeholde:
•
•
•
•

•
•
•
•

Rådgivning og vejledning
Afdækning og afprøvning af hjælpemidler, udfyldning af
scoreskema samt hjælpemiddelskema, koordinering af levering af hjælpemidlet m.m.
Opgaver i forbindelse med udskrivelse fra sygehus (fx medicin, hjælpemidler m.m.).
Opfølgning og koordinering til social- og sundhedspersonale
og tværfaglige samarbejdspartnere, så som læge, speciallæge, sygehus, apotek, visitator, demenskoordinator, hjerneskadekoordinator, fysioterapeut, ergo, hjælpemiddelcentralen, bioanalytiker, psykiatrien, palliativ team m.m.
Koordinering og dokumentation af ugentlige/daglige handleplaner, helhedsbeskrivelser og fokusområder.
Samarbejde med pårørende
Opfølgning efter dødsfald til efterladte.
Den svære samtale med alvorligt syge, døende og pårørende.

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
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Rådgivning og vejledning: 30 min
Afdækning og afprøvning af hjælpemidler: 30 min
Opgaver i forbindelse med udskrivelse fra sygehus (fx medicin, hjælpemidler m.m.): 60 min.
Opfølgning og koordinering til sociale og sundhedspersonale
og tværfaglige samarbejdspartnere: 30 min.
Koordinering og dokumentation af ugentlige/daglige handleplaner, helhedsbeskrivelser og fokusområder: 30 min.
Samarbejde med pårørende: 30 min.
Opfølgning efter dødsfald til efterladte: 60 min.
Den svære samtale med alvorligt syge, døende og pårørende: 60 min.
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Kvalitetsstandard for
5. Psykosociale forhold
Mål

At borgeren modtager psykisk støtte således, at borgeren og dennes pårørende opnår en overskuelig og tryg hverdag i forbindelse
med psykosociale forhold.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med psykosociale forhold. Borgeren skal hertil have et
funktionstab eller være i potentiel risiko for at få et funktionstab
fysisk, psykisk eller socialt.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med psykosociale
forhold, med henblik på at i mødekomme borgerens fysiske, psykiske, åndelige og sociale behov, herunder observation, planlægning
og iværksættelse af handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb vedr. psykosociale forhold.
Ydelsen kan indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Misbrugsbehandling, afrusning og antabus – behandling og
opfølgning i samarbejde med Misbrugsafdelingen.
Hjælp til antabusbehandling
Udredning, vurdering og observation af borgerens samlede
situation
Psykisk pleje og omsorg, støtte og vejledning vedrørende
borgerens livssituation.
Pædagogisk indsats.
Støtte borgeren i, at medicinsk behandling overholdes bedst
muligt
Rådgive, støtte, vejlede og motivere i forbindelse med behandling, stabilitet og aktivitet.
Tværfagligt samarbejde med bl.a. læge, speciallæge, misbrugsambulatoriet, psykiatrien, Team Vestertorv, Kompas,
støtte-kontakt- personsordning, gerontopsykiatrien, dagcenter m.m.

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•

Hjemmesygeplejen
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Misbrugsbehandling, afrusning og antabus – behandling og
opfølgning: 15 min. Hjælp til antabusbehandling: 10 min.
Udredning, vurdere og observere borgerens samlede situation: 30 min.
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•
•
•
•
•
Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.
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Psykisk pleje og omsorg, støtte og vejlede borgeren i sin
livssituation: 30 min.
Pædagogisk indsats: 30 min.
Støtte borgeren i, at medicinsk behandling overholdes bedst
muligt: 30 min.
Rådgive, støtte, vejlede og motivere i forbindelse med behandling, stabilitet og aktivitet: 30 min.
Tværfagligt samarbejde: 30 min.
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Kvalitetsstandard for
6. Respiration og cirkulation (Kredsløb)
Mål

At borgere med respirations- og cirkulationsproblemer identificeres,
udredes og behandles i samarbejde med læge, sygehus og andre
relevante samarbejdsparter.
At borgerens problemer og gener med respiration og cirkulation
stabiliseres og minimeres med henblik på at opnå en så optimal
respiration og cirkulation som muligt.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som fagligt vurderes at have behov for sygeplejefaglig
indsats i forhold til respiration og cirkulation.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering af borgernes problemer med respiration og cirkulation herunder observation, planlægning iværksættelse af handlinger og evaluering.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus, iltsygeplejerske,
fysioterapeut, KOL- og hjerterehabilitering, rygestopinstruktør,
diætist og andre relevante faggrupper ved komplekse forløb vedr.
respiration og cirkulation.
Ydelsen kan indeholde:
Vedrørende respiration:
•
Sygepleje i forbindelse med iltbehandling, 1 gang dagl.
•
Hjælp til brug af inhalationsapparater og PEP-masker, hjælp
til C-PAP
•
Tracheostomipleje, 1 gang dagl.
•
Trachealsugning
•
Måling af værdier: blodtryks- og pulsmåling, temperaturmåling, respirationsfrekvens
Vedrørende cirkulation:
•
Måling af værdier: blodtryks- og pulsmåling, temperaturmåling, respirationsfrekvens, 1 gang dagl.
•
Kompressionsbehandling og opfølgning, 1 gang dagl.
Gældende for hyppigheden af ydelserne er, at en faglig vurdering
kan ændre frekvensen.
Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
Sundhedsfaglig vejledning og undervisning af borgere og
pårørende
•
Sundhedsfremme og forebyggelse
•
Koordinering af forløb
Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:

Hjemmesygeplejen
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•
•
•
•
•
•

Sygepleje i forbindelse med iltbehandling: 10 min.
Hjælp til brug af inhalationsapparater og PEP-masker, CPAP: 15 min.
Tracheostomipleje: 15 min.
Trachealsugning: 15 min.
Kompressionsbehandling og opfølgning: 10 min.
Måling af værdier: 10 min.

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Borgeren skal selv anskaffe sig Dauerbind til indledende kompressionsbehandling.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Trachealsugning udføres kun af sygeplejerske efter oplæring.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Hjælp til C-PAP udføres kun af sygeplejerske efter oplæring.

15 | 29

Kvalitetsstandard for
7. Seksualitet
Mål

At afhjælpe borgere med seksualitets- og samlivsforstyrrelser som
følge af sygdom eller lægemidler.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med seksualitets- og samlivsforstyrrelser som følge af
sygdom eller lægemidler.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med seksualitets- og
samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler, herunder observation, planlægning og iværksættelse af handlinger samt
evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus, sexolog og andre
relevante faggrupper ved komplekse forløb vedr. seksualitet og
problemer herved.
Ydelsen kan indeholde:
•

Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning, i sammenhæng
med sygdomme, fx hjertesygdomme, brug af kateter, stomi, impotens, strålebehandling og/eller medicinske bivirkninger.

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning, i sammenhæng
med sygdomme: 30 min.
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Kvalitetsstandard for
8. Smerter og sanseindtryk
Mål

At borgerens smerter afhjælpes eller lindres i et omfang der gør det
muligt for vedkommende at opretholde et tilnærmelsesvist normalt
hverdagsliv.
At borgeren opnår optimal brug af sanser eller kompenseres for
manglende sansefunktion.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med smerter, sanseindtryk eller nedsat sansefunktion.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med smerter og sanseindtryk, herunder observation, planlægning og iværksættelse af
handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb vedr. smerter og sanseindtryk.
Ydelsen kan indeholde:
•
•

•
•
•

Smerteudredning i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.
Smertelindring:
o Medicin givning omfatter bl.a. s.c. inj./continuerlig infusion, i.m. inj., sup. medicingivning, percutan, peroral medicingivning.
o Psykisk pleje og omsorg omfatter bl.a. samtale, støtte og motiverende indsats.
o Støtte til etablering af kontakt til pårørende og andet
relevant netværk og/eller fagpersoner.
Opfølgning, observation og vurdering af smertebehandling.
Syns- og hørepædagogisk indsats, b.la. formidling af kontakt til relevante fagpersoner.
Sygepleje til borgere med sensoriske forstyrrelser, bl.a. forebyggelse af sår, forebyggelse af fald i hjemmet.

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•
Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Det er på nuværende tidspunkt ikke en almindelig forekommende
opgave at administrere i.v.-medicin i Thisted Kommune. Dette kan
der i særlige tilfælde dispenseres for efter aftale med den sygeplejefaglige leder (se endvidere instruks for medicinhåndtering i Thisted kommune).
Se i øvrigt indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
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•
•

•
•
•
Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Smerteudredning: 30 min.
Smertelindring:
o
Medicingivning: 20 min.
o
Psykisk pleje og omsorg: 25 min.
o
Støtte til etablering af kontakt: 25 min.
Opfølgning, observation og vurdering af smertebehandling:
20 min.
Syns- og hørepædagogisk indsats: 30 min.
Sygepleje til borgere med sensoriske forstyrrelser: 30 min.
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Kvalitetsstandard for
9. Søvn og hvile
Mål

At borgerens problemer i forbindelse med søvn og hvile afhjælpes
og minimeres.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med søvn og hvile.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med problemer med
søvn og hvile, herunder observation, planlægning og iværksættelse
af handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb vedr. søvn og hvile.
Ydelsen kan indeholde:
•
•

Afdækning og udredning af problemet
Opfølgning

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Afdækning og udredning: 30 min.
Opfølgning: 20 min.
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Kvalitetsstandard for
10. Viden og udvikling til borgere med demens og kognitive problemer
Mål

At medvirke til at bevare en størst mulig grad af livskvalitet for
borgeren med demens og kognitive problemer og dennes pårørende.
At skabe et trygt og overskueligt hverdagsliv for borgeren gennem
et individuelt og struktureret plejeforløb.
At sikre opsporing og udredning af borgere med demenslignende
symptomer og kognitive problemer.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med demens og kognitive problemer.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med demens og
kognitive problemer, herunder observation, planlægning og iværksættelse af handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og demenskoordinator, hjerneskadekoordinator, dagcentre og Ældrepsykiatrisk Team
og andre relevante faggrupper ved komplekse forløb om demens og
kognitive problemer.
Ydelsen kan indeholde:
•
•
•
•
•
•

Demensudredning i samarbejde med demenskoordinator og
øvrige ressourcepersoner
Demenspleje- og behandling
Intern koordinering og opfølgning i komplekse plejeforløb
Vejledning ift. værgemålsansøgning i samarbejde med demenskoordinator og/eller hjerneskadekoordinator
Ekstern koordinering og opfølgning i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, ambulant behandling samt behandling hos egen læge og speciallæge.
Samarbejde med pårørende

Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Udførelse af MMSE-test.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:

Se i øvrigt indledningen.

•
•
Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Demensudredning i samarbejde med demenskoordinator og
øvrige ressourcepersoner: 30 min.
Demenspleje- og behandling: 30 min.
20 | 29

•
•
•
•
Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Intern koordinering og opfølgning i komplekse plejeforløb:
30 min.
Vejledning ift. værgemålsansøgning i samarbejde med demenskoordinator og/eller hjerneskadekoordinator: 15 min.
Ekstern koordinering og opfølgning i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, ambulant behandling samt behandling hos egen læge og speciallæge: 15 min.
Samarbejde med pårørende: 30 min.
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Kvalitetsstandard for
11. Udskillelse af affaldsstoffer
Mål

At borgerens problemer med udskillelse af affaldsstoffer identificeres, udredes og behandles, således vedkommendes problemer og
gener minimeres, herunder at forebygge yderligere komplikationer.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med udskillelse af affaldsstoffer.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med udskillelse af
affaldsstoffer, herunder observation, planlægning og iværksættelse
af handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus, kontinenssygeplejerske og andre relevante fagenheder ved komplekse forløb vedr.
udskillelse af affaldsstoffer.
Etablere forebyggende tiltag mhp. et undgå eksempelvis blærebetændelse, diaré og forstoppelse.
Ydelsen kan indeholde:
•

•
•
•
•
•
•

Kateter pleje/behandling/skift og observation
o Engangskateterisation, 4 gange i dagl., dog ved residualurin, 2 gange dagl.
o Blæreskylning, 1 gang ugtl.
o Kateterskift, min. hver 3. md.
o Ballonkontrol, min. hver 6. uge
Stomi: pleje, behandling og observation, 2 gange dagl.
o Oplæring i pleje af stomi og skift af stomipose
Dræn: pleje, behandling og observation, 2 gange dagl.
Inkontinensudredning i samarbejde med kommunens kontinenssygeplejerske
Hjælpemidler til afhjælpning af problemer med urin og afføring – vurdering af type samt evt. hjælp til ansøgning
Undersøgelse af urin og afføring, hjælp til forsendelse af
prøver
Hjemmedialyse, min. 2 – 4 gange dagl.

Gældende for hyppigheden af ydelserne er, at en faglig vurdering
kan ændre frekvensen.
Integreret i ovenstående indsatsområder tilbydes i øvrigt:
•
•
•
Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering af forløb

Opgaver, der kræver lægelig ekspertise, fx anlæggelse og skift af
kateter, hvor der er risiko for komplikationer.
Inkontinensudredning, vejledning samt bevilling af hjælpemidler,
som varetages af kontinenssygeplejersken.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012
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Se i øvrigt indledningen.
Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engangskateterisation: 30 min.
Engangskateterisation ved residualurin: 30 min.
Blæreskylning: 30 min.
Kateterskift: 30 min.
Ballonkontrol: 10 min.
Stomipleje/poseskift: 30 min.
Dræn: 30 min.
Undersøgelse af urin og afføring, evt. hjælp til forsendelse af
prøver: 20 min.
Hjemmedialyse: 60 - 90 min.

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Bevilling af inkontinenshjælpemidler skal forudgås af udredning,
hvilket borgeren skal indvillige og deltage i.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ved hjemmedialyse er det en forudsætning, at sundhedspersonalet
forud er oplært af fagpersonale i det individuelle tilfælde.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012
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Underliggende kvalitetsstandard for
11.1 Udredning af inkontinens og bevilling af
inkontinenshjælpemidler
Mål

At borgeren bliver udredt, behandlet og får hjælp til forebyggelse af
inkontinensproblemer, herunder individuel vurdering mht. valg af
hjælpemidler samt vejledning i brugen heraf.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med udredning af inkontinens og bevilling af inkontinenshjælpemidler.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med udredning af
inkontinens og bevilling af inkontinenshjælpemidler, herunder observation, planlægning og iværksættelse af handlinger og evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb vedr. udredning af inkontinens og
bevilling af inkontinenshjælpemidler.
Ydelsen kan indeholde:
•
•
•
•
•

Hjælp til udredning af inkontinensproblemer efter Minimal
Care-princippet hvor samtale og undersøgelse vil indgå.
Råd, vejledning og hjælp til videre udredning hos læge eller
specialafdeling.
Rådgivning og vejledning i anvendelse af inkontinenshjælpemiddel.
Råd og hjælp i afklaring af problemstillinger i forbindelse
med at leve med inkontinens.
Vejledning og forebyggelse af følgevirkninger som forårsages af inkontinens.

Borgeren kan kontakte kontinenssygeplejersken i telefontiden fra
8.15-9.15 mandag til fredag.
Hjælpen vurderes ud fra individuelle behov, og det er kontinenssygeplejersken, som fagligt vurderer og beslutter, hvilket inkontinenshjælpemiddel, den enkelte borger kan visiteres til.
Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Der kan aldrig bevilges et inkontinenshjælpemiddel ved midlertidig
behov.
Se i øvrigt indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Hjælp til udredning af inkontinensproblemer efter Minimal
Care-princippet hvor samtale og undersøgelse vil indgå:
min.
Råd, vejledning og hjælp til videre udredning hos læge eller
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•
•
•
Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

specialafdeling: min.
Rådgivning og vejledning i anvendelse af inkontinenshjælpemiddel: min.
Råd og hjælp i afklaring af problemstillinger i forbindelse
med at leve med inkontinens: min.
Vejledning og forebyggelse af følgevirkninger som forårsages af inkontinens: min.

Der stilles følgende specifikke krav til modtageren:
Hjælpemidler bevilges efter § 112
•

•

•

•

Borgeren skal være udredt og behandlet ud fra klinisk vejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin om udredning
og behandling af inkontinens i almen praksis, således at alle
behandlingsmuligheder er afprøvet. Dette vil foregå i et
samarbejde mellem kontinenssygeplejeske og praktiserende læge.
Borgeren skal tage aktiv del i udredning og behandling af
sit inkontinensproblem, i den udstrækning den enkeltes
ressourcer rækker. Ønsker borgeren ikke dette, kan der ikke bevilges et hjælpemiddel.
Der skal være lægelig dokumentation for, at funktionsniveauet ikke kan bedres med behandling, og det skal ligeledes dokumenteres, hvorfor en eventuel behandlingsmulighed ikke kan tilbydes.
Behovet for et hjælpemiddel skal være hyppigt og flere
gange i ugen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Det er Thisted Kommunes kontinenssygeplejerkse, som leverer
ydelser under denne kvalitetsstandard, og det er kontinenssygeplejersken, der fungerer som tovholder i det enkelte udredningsforløb.

Særlige hensyn

Der er ikke egenbetaling på udredning af inkontinensproblemer.
Hvis borgeren visiteres til et inkontinenshjælpemiddel, er dette som
udgangspunkt gratis, når det leveres af Thisted Kommunes leverandør. Hvis man ønsker at benytte sig af reglerne om Frit Valg,
kan der forekomme egenbetaling. Under udredningen betaler borgeren selv sit inkontinenshjælpemiddel.
Hjemmesygeplejeordningen og dermed kontinenssygepleje er ikke
omfattet af Frit valg. Inkontinenshjælpemidler er omvendt omfattet
af Frit valg.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012
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Kvalitetsstandard for
12. Palliativ pleje og behandling
Mål

At sikre symptomlindring og pleje til den døende borger.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med palliativ pleje og behandling.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med palliativ pleje og
behandling, herunder observation, planlægning og iværksættelse af
handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus palliativ team og
andre relevante fagenheder ved komplekse forløb om palliativ pleje
og behandling.
Ydelsen kan indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompleks personlig pleje
Identifikation og lindring af symptomer, så som smerter,
kvalme, uro, angst m.m.
Forebyggelse og behandling af komplikationer, så som hudproblemer, tryksår, obstipation, kontinensproblemer, ernæringstilstand m.m.
Psykisk omsorg / samtale med borger og pårørende
Afdækning og afprøvning af hjælpemidler, udfyldning af
scoreskema samt hjælpemiddelskema, koordinering af levering af hjælpemidlet m.m.
Medicinadministration, i.m. og s.c. injektion, s.c. pumpe,
anlæggelse og skift af s.c. kanyle (tegnestift), skift af smerteplaster, justering af medicin, bestille tryghedskasse m.m.
Informere om og evt. etablere kontakt til støtteforeninger
for borger og pårørende.
Vejledning og undervisning af borger og pårørende, fx oplæring i medicingivning s.c., forflytning m.m.
Koordinering og samarbejde i forhold til fx læge, sygehus,
hospice, Palliativ team, præst, frivillige, vågekoner, apotek
m.m.

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Se indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Kompleks personlig pleje: 60 min.
Identifikation og lindring af symptomer: 30 min.
Forebyggelse og behandling af komplikationer: 30 min.
Psykisk omsorg / samtale med borger og pårørende: 45
min.
Afdækning og afprøvning af hjælpemidler: 45 min.
Medicinadministration: 15 min.
Informere om og evt. at etablere kontakt til støtteforeninger for borger og pårørende: 10 min.
Vejledning og undervisning af borger og pårørende: 15 min.
26 | 29

•
Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Ingen.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

Ingen.

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Koordinering og samarbejde ift. fx læge, sygehus, hospice,
Palliativ team, præst, frivillige, vågekoner m.m.: 30 min.
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Kvalitetsstandard for
13. Medicinadministration
Mål

At sikre at borgeren tilbydes og får den optimale behandling, i et
samarbejde mellem læge, sygehus og hjemmesygeplejen.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, som har et sygeplejefagligt vurderet behov for indsats i
forbindelse med medicinadministration.

Indsatsområder

Sygeplejefaglig helhedsvurdering i forbindelse med medicinadministration, herunder observation, planlægning og iværksættelse af
handlinger samt evalueringer.

(Aktiviteter som indgår i ydelsen,
herunder hyppighed)

Kontakt til og samarbejde med fx læge, sygehus og andre relevante
faggrupper ved komplekse forløb om medicinadministration.
Ydelsen kan indeholde:
Observation af virkning og eventuel bivirkning af en given behandling med henblik på tilbagemelding til ordinerende læge
•
Medicinhåndtering: Omfatter bl.a.
o s.c. inj./kontinuerlig infusion
o i.v. medicinering
o i.m. inj.
o supp. medicingivning
o perkutan
o peroral medicingivning
•

Hvilke aktiviteter er ikke
omfattet af ydelsen?

Medicindosering:
o Lægeordineret medicin samt medicin godkendt af
Sundhedsstyrelsen, 1 gang hver anden uge.
o Naturlægemidler kun efter rådføring med praktiserende læge,1 gang hver anden uge.

Der ydes ikke hjælp til medicindosering, hvis borgeren vurderes
egnet til dosispakket medicin. Det er den praktiserende læge, der
vurderer, hvorvidt borgeren er egnet til dosispakket medicin.
I.v.-medicin gives på nuværende tidspunkt ikke som en almindelig
forekommende opgave i Thisted Kommune. Der kan der i særligt
vurderede tilfælde dispenseres herfor, efter aftale med den sygeplejefaglige leder (se endvidere Thisted Kommunes instruks for
medicinhåndtering).
Se i øvrigt indledningen.

Vejledende tidsforbrug

Ydelsen er fastsat med følgende vejledende tidsforbrug:
•

Hjemmesygeplejen
Revideret 6. januar 2012

Medicinhåndtering:
o s.c. inj./kontinuerlig infusion: 10 min.
o i.v. medicinering: 15 min.
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o
o
o
o

i.m. inj.: 15 min.
supp. medicingivning: 15 min.
perkutan: 15 min.
peroral medicingivning: 10 min.

Hyppigheden i medicingivning er læge ordineret.
•

Medicindosering: 20 min.

Specifikke krav til modtageren af hjemmesygepleje

Borgeren skal opbevare sin medicin i eget hjem.
Borgeren har selv ansvar for at hente medicin på Apotek.

Særlige kompetencekrav til
udføreren?

I.v.-behandling kan kun udføres af sygeplejersker, der har uddannelse i i.v.-administration, enten gennem formel uddannelse eller
kursus.
Sygeplejersken skal have specifik viden om det givne præparat.
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