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Opgavebeskrivelse for SHS-teamet 
(Dokumentet er dynamisk i projektfasen frem til primo 2016) 
 
Målgrupper for ydelsen: 

 Alle borgere over 65 år, som er bosat i de 3 kommuner (herunder borgere fra andre kommuner, der 
har midlertidigt ophold i en af de ovenstående kommuner)  

 Borgere under 65 år, hvor en sundhedsfaglig vurdering vil give et bedre sygdomsforløb  
 Borgere, som kan have behov for nedenstående ydelser med særlig fokus på ældre med kroniske 

medicinske sygdomme. 
 
Teamet varetager opgaver i tidsrummet 7:00-23:00 alle årets 365 dage. 
 
Overordnet beskrivelse af opgaveløsningen: 
Teamets sigte er at varetage borgerrelaterede opgaver i forhold til nedenstående ydelser og at undervise 
samt give faglig sparring til kollegaer. Teamets sygeplejersker skal være med til at udvikle 
samarbejdsrelationer på tværs af kommuner og sektorer. 
 
SHS teamet skal telefonisk kontaktes ved ønske om ydelse på visitationstelefonen 61 22 08 08. 
 
Der er indgået specifikke samarbejdsaftaler mellem SHS teamet og følgende samarbejdspartner: 
    

 Praktiserende læger i de 3 kommuner 
 Afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital 
 Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i de 3 kommuner 
 Ansatte på plejecentre, rehabiliteringscenter, bosteder osv. 
 Visitationen i de 3 kommuner 

 
Alle ydelser skal omfatte en plan for opfølgning og afslutning. Ydelsen skal enten have karakter af et akut 
opstået behov for afdækning af en borgers sundheds- og sygdomssituation, eller samarbejdspartneren skal 
have behov for vejledning/sparring i forhold til en borger eller et patientforløb. 
 
SHS-teamet udfører kun driftsopgaver i forhold til sundhedsloven og kan ikke pålægges at udføre 
myndighedsopgaver. SHS-teamet følger KL’s notat fra 2013 ”Delegation og brug af faglige kompetencer”1. 
 
OPGAVER FOR SHS-TEAMET  
Under delegation vil opgaverne omfatte følgende overordnede indsatser:  

 Akut kliniske udredning – bl.a. målinger og blodprøver samt opfølgning på iværksat behandling  
 Instrumentel sygepleje – bl.a. IV-behandling og IV-væsketerapi, kateterskifte/anlæggelser 
 Komplekse, ikke-placerbare og uforudsete opgaver 
 Udvikling af sygeplejen til borgeren i samarbejde med hjemmesygeplejen 

 
                                                
1 http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60985/cf_202/Delegation_og_brug_af_kompetenceprofiler.PDF 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60985/cf_202/Delegation_og_brug_af_kompetenceprofiler.PDF
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På opgaveniveau forventes teamet at kunne varetage følgende: 
Akut klinisk vurdering og heraf planlagt opfølgning: 
Der tages udgangspunkt i ABCDE-vurdering, herunder: 

 Måling af Bt, P, Sat, Temperatur, respirationsfrekvens 
 Blodprøver efter ordination af læge: 

o Blodprøver til nær analyse af blodsukker, INR, (hæmoglobin, CRP) 
o Blodprøver til analyse på Herlev Hospital – KBA (ved akutte prøver aftales svartider) 

 Urinstix 
 Diurese 
 Afføring 
 Hud-turgor 
 Farver 
 Bevidsthedsniveau NRS 
 Smertevurdering  

 
Konkrete akut opståede sygeplejeaktiviteter (ydelser):  

 Sondeskift og anlæggelse 
 Parenteral ernæring 
 Parenteral indgang – pleje, behandling og observation 
 Anlæggelse af PVK – pleje, behandling, observation og seponering af PVK 
 IV væskebehandling 
 Anlæggelse af Subcutan kanyle – pleje, behandling, observation og seponering af kanyle 
 Sårpleje i forbindelse med særlige vilkår 
 Iltbehandling 
 CPAP-behandling 
 Sugning  
 Tracheostomi – pleje, behandling og observation 
 Smerteudredning og lindring  
 Stomi – pleje, behandling og observation 
 Urinvejsproblemer – observation, pleje og behandling 
 Observation af polyuri og anuri 
 Anlæggelse og skift af kateter på mænd og kvinder 
 Obstipationsbehandling 
 Medicin opstart og IV-medicinering 
 Injektioner – intermuskulær og subcutan 
 CVK – pleje, behandling og observation og seponering af CVK 

 
Sparring og udvikling af sygeplejen i kommunerne: 

 Supervision, sparring, undervisning og oplæring af hjemmesygeplejen i kommunerne 
 Opsøgende og udviklende indsats i forhold til nye opgaver, der via specialiseret sygepleje kan 

varetages i borgerens hjem, på plejecentre osv. 
 Tæt kontakt og videndeling på medarbejderniveau med andre kommuner 

 
Øvrige opgaver: 
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 Understøtte borgere med kroniske lidelser i at mestre egen sygdom gennem behandling, 
supervision, sparring og oplæring 

 Deltage aktivt i implementering af nye opgaver i kommunen 
 Tæt kontakt til alle samarbejdspartnere på Herlev og Gentofte Hospital, blandt praktiserende læger 

og i den præhospitale virksomhed – både vedrørende borgere, faglig læring og udvikling af det 
nære sundhedsvæsen 

 Deltage i projektets arbejdsgrupper og opgaveløsninger 


