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Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder for kommunale 

akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

 

 

FOA takker for muligheden for at afgive bemærkninger til denne  

høring.  

 

FOA hilser alle tiltag, der har til formål at højne kvaliteten i hjemmesy-

geplejen velkommen. Der er dog visse af de rejste forslag vedr. kvali-

tetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, der 

giver anledning til bekymring i FOA.  

 

FOA har derfor følgende kommentarer til høringsmaterialet:  

 

 

Fratagelse af arbejdsopgaver 

I høringsmaterialet lægges der op til at det kun er sygeplejersker, der 

må arbejde med akutte sundhedsfaglige problemstillinger i de kommu-

nale akutfunktioner. FOA finder det meget problematisk og bekymren-

de, at social- og sundhedsassistenter fratages retten til at udføre en 

lang række af de opgaver som de i dag udfører, for fremover kun un-

der nogle omstændigheder, at måtte udføre grundlæggende sygepleje. 

Dette mener FOA er en klar indskrænkelse og forringelse af arbejdsom-

rådet for de social- og sundhedsassistenter, der i dag arbejder indenfor 

akutfunktioner i hjemmesygeplejen.   

FOA finder ligeledes den yderligere indskrænkelse i arbejdsopgaverne, 

der ligger i formuleringen ”nogle omstændigheder” (s. 19), stærk pro-

blematisk. FOA undrer sig over, hvorfor det kun er i nogle tilfælde, at 

social- og sundhedsassistenter må udføre grundlæggende sygepleje i 

den kommunale akutfunktion. Der er her tale om arbejdsopgaver, der 

ligger indenfor social- og sundhedsassistenternes kerneområde.  

Det skal samtidig præciseres, hvad der menes med ”nogle omstændig-

heder” da en upræcis formulering kan skabe uklarhed om, hvornår so-

cial- og sundhedsassistenter må arbejde i de kommunale akutfunktio-

ner.   

 

 

FOA mener i øvrigt, at det er i strid med de gældende regler for brug af 

medhjælp, når Sundhedsstyrelsen, og ikke den ordinerende læge, går 

ind og bestemmer hvem, der må arbejde indenfor et forbeholdt virk-
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 somhedsområde. Hvis Sundhedsstyrelsen ønsker at foretage en ind-

skrænkelse i lægers ret til at delegere forbeholdt virksomhed, kræver 

det en ændring af den relevante lovgivning.   

 

 

Oversigt over grundlæggende sygeplejeopgaver 

På samme måde som der er udarbejdet en oversigt over instrumentelle 

indsatser, bør man, hvis man fastholder ønsket om at fratage social- 

og sundhedsassistenterne deres arbejdsopgaver på akutområdet, også 

udarbejde en oversigt over, hvad der i denne sammenhæng forstås 

med grundlæggende sygeplejeopgaver, således at der ikke opstår 

uenighed om dette blandt faggrupperne.  

 

 

Sproglige uklarheder og skrivefejl  

I høringsmaterialet er der nogle sproglige uklarheder og skrivefejl. Fx 

er det uklart, hvad der menes med ”Dette forudsætter, at den behand-

lingsansvarlige læge ikke har angivet, at videredelegation af opgaven 

ikke må finde sted” på s 19. og mon ikke, at der skulle have stået ”re-

hydrering” i stedet for ”dehydrering” på s. 15?  

 

 

FOA har en positiv forventning om, at der vil blive taget højde for disse 

kommentarer i den endelige udgave af krav og anbefalinger til kvali-

tetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.  
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