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Årsstatus ved klinikpersonale OK22 

• Klinikpersonalet kan fra 1. januar 2022 udføre årsstatus (0120) på:

– Ukompliceret hypertention.

– Ukompliceret osteoporose.

– Ukompliceret stofskiftelidelse.

• Lægen skal supervisere personalet mht. medicingennemgang og 
ordinationer og fremtidig plan.



Hvorfor vil denne læge ikke 
uddelegere?



5 minutter med sidemanden

• Hvad kan kun lægen gøre?





5 minutter med sidemanden

• Hvad delegeres ikke aktuelt og hvad kunne 
med fordel uddelegeres i jeres praksis?



Hvad må delegeres

• Ved lægeforbeholdt sundhedsfaglig 
virksomhed 

Her skal der foreligge instruks – med 
specifikke formkrav

• Uddelegering af øvrig sundhedsfaglig 
virksomhed:

Kun hvis mere end to personer 

Krav om  instruks/procedure i form af et 
skema/ en skematisk gennemgang.



lægeforbeholdt sundhedsfaglig 
virksomhed

• Blodprøvetagning
• Prik i hud for måling af CRP og blodsukker
• Vaccinationer og B12-vitamin
• Podning i hals
• Smear
• Skift af katedre
• Øreskylning
• Receptudstedelse og genudstedelse
• Lungefunktionsundersøgelser (hvis indgivelse af 

medicin er inkluderet)

https://www.laeger.dk/sites/default/files/delegation_og_instrukser_10._feb._2020.pdf

https://www.laeger.dk/sites/default/files/delegation_og_instrukser_10._feb._2020.pdf


øvrig sundhedsfaglig virksomhed:

Visitation af patienter (telefonisk og ved 
henvendelser)
• Urinprøver
• synsprøver
• Patientbehandling (årskontrol, 

kronikeropfølgning)
• Blodtryksmåling
• Børneundersøgelse)
• Sårbehandling
• Lungefunktionsundersøgelser 



5 minutter med sidemanden

Hvad er jeres erfaringer med 
at arbejde med instrukser?
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Instruks

Fra lægehus til 
behandlerteam. 
København: 2010. 



https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/klinikpersonale/

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/klinikpersonale/








Hvorfor vil denne læge ikke 
uddelegere?



Vil denne sygeplejerske overgive 
arbejde til feks sekretær?





Nej, Fordi….

• Det tager for lang tid at forklare.

• Det er hurtigere at gøre det selv.

• Medarbejdere mangler erfaringer og 
kompetence.

• Hvis jeg vil have gjort det rigtigt, må jeg gøre 
det selv.

• Det kan ikke betale sig..

• Medarbejdere har travlt nok i forvejen.



5 minutter med sidemanden

Fordele og ulemper ved mere opgaveglidning?

• For patienten

• For personalet

• For lægen

• For samfundet



Fra lægehus til behandlerteam. København: 2010. 



Samfundets perspektiv

• Mangel op læger og sygeplejersker

• Af resursehensyn skal alle arbejde på deres 
højeste kompetenceniveau



Der er i gennemsnit 
1,86 medarbejder pr. læge i hver solopraksis (1,30 årsværk)

1,60 medarbejder pr. læge i hver kompagniskabspraksis (1,19 årssværk)

https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_analyse_ansatte_i_almen_praksis.pdf

2017

https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_analyse_ansatte_i_almen_praksis.pdf


Hvilke opgaver kræver hvad?



5 minutter med sidemanden

Hvordan superviseres akutte problemstillinger?

Hvordan superviseres ikke akutte 
problemstillinger?



Årsstatus ved klinikpersonale OK22 

• Klinikpersonalet kan fra 1. januar 2022 udføre årsstatus (0120) på:

– Ukompliceret hypertention.

– Ukompliceret osteoporose.

– Ukompliceret stofskiftelidelse.

• Lægen skal supervisere personalet mht. medicingennemgang og 
ordinationer og fremtidig plan.



5 minutter med sidemanden

Hvordan kommer OK22 ’s 3 nye kroniske 
områder til at blive udmøntet i jeres praksis?

Undervisning?

Implementering?

Hvordan



Diagnose/risikovurdering/p
rognose/

Er der et overblik over 
sygehistorien?

Mål og plan

Behandling for at nå 
mål

Statuskonsultationer

Årsstatus

Nyt 
symptom/event/komplikat

ioner

Patienter med 
kronisk sygdom





Praksis er meget forskellige…

• By/land

• Solo/kompagniskaber/samarbejdspraksis

• Lægedækningstruet

• Ung/ældre læge

• Praksispopulation ung/gammel

• Ny-nedsat/erfaren læge

• Kulturen?

• Model for samarbejde?



Model i praksis for samarbejde

• Curling – lægen gør alt, personalet gør det nemt for lægen

• Stratificering af pt. til forskellig behandlingsniveauer

• Arbejdet deles i års og mellemkontroller

• Lægen er ”bagvagt”, personalet har hele opgaven, 

• Målsætningsarbejde afgør hvor tit og hvem. Ingen kontroller.

• Individuel tilgang, undtagelser til dem, der ikke passer til vores 
struktur – åh nej patienten

• Blandingsmodel

berit.lassen@dadlnet.dk



lægesygeplejerske

Patient

Teamarbejde og læring

09-09-2021 Berit.lassen@dadlnet.dk

Erfaringsudveksling, anerkendelse, refleksion, inspiration, undren, coatching,  
erkendelse, læring, mesterlære, problemløsning, optimering, ansvarsdeling,  
overblik



09-09-2021 Berit.lassen@dadlnet.dk



Fundamentet for vores team-
samarbejde

• Kendskab til og respekt for hinandens kompetencer 
og vilkår (ligeværdighed)

• Aftalt og klar ansvars- og opgavefordeling  

• En stor portion fælles viden og et fælles sprog

• Tillid til hinanden



Hvordan kan vi sikre den 
faglige kvalitet 

når arbejdsopgaver uddelegeres

til personalet i almen praksis? 

09-09-2021 Berit.lassen@dadlnet.dk
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COSTS

RETURN

> 15%
DID NOT TRY IT 

AT ALL

< 70% > 
RIED IT TO SOME EXTENT BUT

GAVE UP 

< 15%
TRIED IT AND 

GOT POSITIVE 

RESULTS

UNREALIZED VALUE

Predictable Training Impact

Distribution
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5 minutter med sidemanden

Hvad er jeres erfaringer med 
fælles læring i klinikken?

09-09-2021 Berit.lassen@dadlnet.dk




