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NOTAT  

Vejledning til fælles konteringspraksis vedr . 
opgaver efter Sundhedslovens §138  
 
Kommunerne oplever et betydeligt pres på hjemmesygepleje dels på grund 

af demografiudviklingen og dels på grund ændringer i sygehusvæsenet. Det 

giver sig udslag i et øget behov for at kommunerne skal kunne dokumentere 

hjemmesygeplejeindsatserne for at anskueliggøre over for politikere og an-

dre, hvad denne tilvækst i antallet og omfanget af indsatser koster på bund-

linjen.  

 
I praksis oplever mange kommuner, at det er en udfordring at adskille 

sundheds- og sygeplejeopgaver fra servicelovens opgaver, og det har også 

betydning for selve konteringen af indsatserne, og dermed økonomistyrin-

gen i kommunen. 

 
Vejledning, til fælles konteringspraksis vedr. opgaver efter sundhedslovens §138 , er 

udarbejdet som et produkt fra KL’s Partnerskabsprojektet om dokumenta-

tion af hjemmesygepleje, som er et 2-årigt projekt mellem KL og 45 af lan-

dets kommuner (2011-2013). Vejledningen er en anbefaling til hvordan 

konteringspraksis i forhold til sundhedslovens §138 (hjemmesygepleje) i 

kommunerne, kan skabe bedre gennemskuelighed omkring udgifterne til 

hjemmesygepleje inden for rammerne af den autoriserede kontoplan.  

 

Der er i dag forskellig konteringspraksis vedr. opgaver leveret efter sund-

hedslovens §138 i kommunerne; Det betyder at udgifter til hjemmesygeple-

je, udover at blive placeret under 532.32.004, som er grupperingen for 

hjemmesygepleje, kan forekomme i to andre grupper. Nogle kommuner der 

rent organisatorisk har samlet hjemmesygepleje og hjemmeplejen (en inte-

greret ordning) vælger at bogføre alle udgifter under 532.32.001.  
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Andre kommuner bogfører udgifterne til den sygepleje som er leveret af 

hjemmeplejen (sygepleje levereret af andre end sygeplejersker) under 

532.32.001 sammen med de øvrige udgifter til den kommunale hjemmeple-

je.  

 

Sygepleje leveret på plejecentre bliver ofte ikke skilt ud fra de øvrige udgi f-

ter og dermed bliver det bogført sammen med andre udgifter til plejecentre 

på 532.32.011. 

 

Det betyder, at der i dag er stor forskel på hvordan kommunerne bogfører 

udgifter til hjemmesygepleje, og at der i praksis er kommuner som slet ikke 

bogfører udgifterne under 532.32.004 ”hjemmesygepleje”.  

 

På baggrund af drøftelser i KL’s partnerskabsprojekt er følgende retnings-

linjer for kontering af opgaver efter sundhedslovens §138 opstillet:  

 

 Som minimum bør lønudgifter til levering af opgaver efter sund-

hedslovens §138 afregnes under 5.32.32.004 ”hjemmesygepleje” 

uanset hvem der leverer sygeplejen. 

 Udgifter udover løn, som entydigt kan henføres til varetagelse af 

opgaver efter sundhedslovens §138 bør kontores under 5.32.32.004.  

 Udgifter som både kan henføres til opgaver efter sundhedslovens 

§138 og til varetagelsen af andre opgaver kan i det omfang det er 

muligt omkonteres til 5.32.32.004. Dette gælder udelukkende udgif-

ter og dermed ikke overheadomkostninger.  

 Der kan anvendes fordelingsnøgler fra beregningerne af frit valgs-

timepriser til at fordele omkostninger mellem 532.32.001 og 

532.32.004 i det omfang, at det er hensigtsmæssigt.  

 Denne opdeling bør foretages både i forhold til delegerede ydelser 

på hjemmeplejeområdet og i forhold til plejecentrerne. 

 

Der er ikke nogen direkte anbefaling vedrørende sygeplejedepot, da praksis 

er meget forskellig på dette område i kommunerne. For de fleste kommuner 

indeholder sygeplejedepot også almindelige værnemidler brugt af hjemme-

pleje og plejecentre. 

 

Der er i Partnerskabsprojektet udviklet et fælles indsatskatalog for levering 

af indsatser efter Sundhedslovens §138.  Det er det fælles indsatskatalog og 

de indberettede data, som skal danne grundlag for at kunne skille opgaver 

efter sundhedsloven ud til separat kontering. Denne vejledning er et sup-

plement til den eksisterende konteringsvejledning fra Økonomi- og Inden-

rigsministeriet og adskiller sig udelukkende ved at indstille til at man i alle 

tilfælde bogfører udgifter vedr. opgaver løst efter Sundlovens §138 under 

5.32.32.004 for at adskille servicelovs og sundhedslovsydelser økonomisk. 


