Brøndby Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen

Notat vedr. rammedelegation
I fm udarbejdelse af rammedelegation blev flg. sendt til praksiskonsulent Niels Dreisler:
Til lægerne i Brøndby Kommune
Der anmodes hermed om en rammedelegation mhp, at hjemmesygeplejen og sygeplejen på
ældrecentre i Brøndby Kommune må fortage blodsukkermåling hos borgere, som er tilknyttet
sygeplejen. Formålet er, at sygeplejen deltager aktivt i at opspore og forebygge sygdom, samt
agerer fagligt hensigtsmæssigt i akutte situationer.
Det er ledelsen af sygeplejen, der har ansvaret for, at der er udarbejdet en instruks for akut
blodsukkermåling, samt at personalet har de fornødne kompetencer.
Ref.:
Autorisationsloven, lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23/10/2016 Gældende
Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed)
Uddrag fra ovenstående:
2.2.2 Rammedelegation til behandling af en defineret patientgruppe
I visse situationer kan en autoriseret sundhedsperson delegere til en bestemt personalegruppe at iværksætte behandling, uden
at den autoriserede sundhedsperson forinden har taget stilling til, at behandlingen skal iværksættes over for de enkelte
patienter.
…………………………….
Rammedelegation kan også finde sted i hjemmepleje og hjemmesygeplejen i undersøgelsesøjemed. Der kan i visse
situationer være tale om, at en hjemmesygeplejerske uden forudgående lægekontakt foretager en blodprøve, hvor f.eks. en
diabetespatient er blevet dårlig. I sådanne situationer kan det være hensigtsmæssigt, at hjemmesygeplejersken ved telefonisk
kontakt til patientens praktiserende læge kan oplyse blodsukkerkoncentrationen. En repræsentant for kommunens
praktiserende læger, f.eks. en praksiskonsulent, eller en læge ansat i kommunen kan delegere denne opgave til kommunens
hjemmesygeplejersker. Det påhviler den pågældende læge at sikre sig, at den udarbejdede instruks for udførelsen af opgaven
er dækkende. Behandlingsansvaret for patienten vil fortsat være den praktiserende læges eller anden lægen som varetager
patientens behandling.

Niels Dreisler har godkendt instruksen og kommenteret behovet for en særlig
rammedelegation fra ham med flg.:
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Fra: Niels Dreisler [mailto:niels.dreisler@dadlnet.dk]
Sendt: 18. februar 2014 21:04
Til: Kirsten Vandsted
Cc: 'Christine Bomholt'
Emne: SV: Blodsukkermåling efter rammedelegation

Kære Kirsten
Selve instruksen er fin. Den beskriver relevante tidspunkter at tage et blodsukker på, i modsætning
til brug til generel screening, som vi ikke er ubetingede tilhængere af.
Brevet om rammedelegation er et stykke hen ad vejen ligegyldigt. Som beskrevet i teksten fra
autorisationsloven skal ansvaret teknisk set ligge hos en læge, og i dette tilfælde vil det være mest
naturligt, at det er hos mig. Det vil således være mit ansvar, at instruksen er udformet rigtigt, og den
ser altså fin ud.
Som sagt vil det være naturligt, at det er mig, der uddelegerer opgaven, via min rolle som
praksiskonsulent på området Ældre og omsorg. Hvis jeg forlader denne stilling, vil jeg heller ikke
længere påtage mig at uddelegere opgaven.
De øvrige læger behøver ikke at blive informeret per mail, jeg tror det vil være overinformation. Jeg
vil sørge for at informere Lise Dyhr om at der eksisterer en rammedelegation.
Med mindre I har yderligere kommentarer kan I tage denne mail som en accept af at opgaven er
delegeret i henhold til instruks.
Jeg kunne godt tænke mig en ganske kort beskrivelse af, hvordan man sikrer at apparaturet er i
orden.
Med venlig hilsen
Niels Dreisler
***
Vedr. sidste kommentar ”en ganske kort beskrivelse af, hvordan man sikrer at apparaturet er i
orden” :
Der foretages ikke kalibrering af apparatur, idet producenten garanterer, at målingerne er
korrekte i apparatets levetid (apparatet udskiftes meget ofte).
Ældrechef Lisbeth Sommer, juni 2017
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