PROJEKT KORTLÆGNING OG MÅLING – HJEMMEPLEJEOMRÅDET

RETTELSELSBLAD TIL SLUTRAPPORT

Dato 2009-12-04

Den offentliggjorte rapport af september 2009 indeholder en fejl i figur 4 på
side 12. I figuren var der byttet om på "interne opgaver" og "øvrige opgaver".
Den korrekte figur er gengivet herunder.
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Figur 4: Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for hjemmesygeplejersker, timer og
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1.

INDLEDNING

1.1

Baggrund og formål
Kortlægning og måling af administrative opgaver på ældreområdet er iværksat som en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram på det kommunale og regionale område. Formålet er at tilvejebringe solid viden om, hvor meget tid de medarbejdergrupper, der yder kommunal service på ældreområdet, bruger på administrative opgaver som følge af regler fra henholdsvis stat og kommune. Ligeledes
er det ambitionen at udpege administrative opgaver, som medarbejderne vurderer, har forenklingspotentiale i forhold til opgavens vigtighed. I stil med lignende undersøgelser på andre velfærdspolitiske
områder har denne til formål at levere overblik og redegørelser til anvendelse i det videre arbejde med
at identificere, prioritere og iværksætte konkrete afbureaukratiseringstiltag.
Undersøgelsen målsætning består af følgende fire punkter:






1.2

Kortlægning af udvalgte medarbejdergruppers arbejdsopgaver og opgaveområdernes organisering, samt kobling mellem udvalgte arbejdsopgaver og gældende regulering på området - statslig
som kommunal
Måling af tidsforbruget på de enkelte arbejdsopgaver og medarbejdernes oplevelse af opgaverne
Kobling mellem konkret tidsforbrug og relevante reguleringskilder
Identifikation af mulighederne for afbureaukratisering og regelforenkling med udgangspunkt i
medarbejdernes tidsforbrug og oplevelser.

Forståelse af administrative opgaver
Begrebsrammen for nærværende analyse tager afsæt i en typisk medarbejders samlede opgaveportefølje. Tilgangen har således et opgave – medarbejdercentrisk afsæt med fokus på den samlede tidsanvendelse på forskellige typer af opgaver – såvel administrative som ikke-administrative og på såvel
regulerede som ikke-regulerede.
Den samlede opgaveportefølje er sammensat af tre overordnede kategorier:






Brugerrettede opgaver. Opgaver der omfatter ansigt-til-ansigt kontakt og således er forbundet
med selve leveringen af ydelser, såsom pleje og omsorg, fysisk og psykisk behandling, medicingivning m.v.
Indirekte brugerrettede opgaver. Administrative opgaver der ikke indebærer en ansigt-til-ansigt
kontakt med brugeren og heller ikke indebærer en traditionel ”back-office”-funktion. Opgaverne
knytter sig direkte til levering af ydelsen såsom forberedelsestid og indberetning eller relaterer sig
til forbedring eller forandring af ydelsen, så som dokumentation og fagspecifik uddannelse.
Interne opgaver. Administrative opgaver der ikke har direkte eller indirekte relation til borgeren,
så som it, løn eller ejendomsdrift. Administrative opgaver der er relateret til at drive en organisation uanset ydelsesområde, og som er fælles for driften af offentlige serviceydelser. Heri regnes
også interne møder, frokost med videre.

Endvidere indgår der i det følgende opgavetypen ’øvrige opgaver’. Denne kategori er medtaget for at
præsentere en samlet opgørelse af arbejdstid – forbrugt inden eller uden for hjemmeplejeområdet som respondenterne ikke har kunnet placere under andre opgaver.
Kortlægningen og målingen af arbejdsopgaver omfatter den samlede opgaveportefølje. Analysens fokus er imidlertid på de indirekte brugerrettede opgaver, der jf. ovenstående definition har snitflader til
de direkte brugerrettede opgaver. Således er det især i forhold til de indirekte brugerrettede opgaver,
at det er relevant at belyse konsekvenserne af den statslige og kommunale regulering med henblik på
eventuelle muligheder for afbureaukratiseringstiltag.
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På hjemmeplejeområdet fokuserer undersøgelsen på den fase, hvor myndigheds- og leverandørenheder visiterer og yder services til borgerne.
I nedenstående figur er elementerne i denne fase markeret med rød.

Kilde: Balle Hansen & Vedung, 2005
Ydermere er der fokus på det, som kan kaldes hjemmeplejens generelle procesforløb, hvor: Visitator,
med afsæt i en konkret individuel vurdering, visiterer borgeren til en række ydelser, der effektueres
af den valgte leverandør (udfører). I forbindelse med og forlængelse af diverse leverancer af hjælp
og pleje, kommunikeres der – via løbende opfølgning og formel tilbagemelding – om borgerens behov
og forudsætninger.
Processen er grafisk gengivet i figuren på næste side.
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Modificeret fra Servicestyrelsen, 2007

1.3

Undersøgelsens omfang
Projektet er iværksat af Indenrigs- og Socialministeriet, Finansministeriet og KL. En særlig følgegruppe
for hjemmeplejeområdet bestående af opdragsgiverne er løbende blevet orienteret om projektets
fremdrift af evaluator (Rambøll Management Consulting) og inddraget i centrale beslutninger vedrørende projektets gennemførsel.
I alt har 10 kommuner deltaget i undersøgelsen (Aalborg, Thisted, Skive, Struer, Horsens, Odense,
Svendborg, Guldborgsund, Hillerød og Faxe). Under hele forløbet har der været kontinuerlig kontakt til
både kontaktpersoner i kommunerne og i de involverede institutioner (primært specifikke hjemmepleje- og hjemmesygeplejerskergrupper eller visitationsenheder). Kontaktpersonerne har positivt bidraget med viden om opgaver og organisering, samt medvirket i såvel den indledende kortlægning af
området som i gennemførslen af den endelige måling af de administrative opgaver. Undersøgelsens
medarbejdercentriske fokus betyder, at de omfattede personaletyper er afgrænset til medarbejdergrupper med tæt relation til borgerne.
Hjemmeplejeområdet omfatter i denne analyse følgende medarbejdertyper:






Hjemmeplejeledere (på område-/gruppelederniveau)
Hjemmeplejepersonale (herunder Social- og Sundhedsassistenter (SSA’er), Social- og Sundhedshjælpere (SSH’er) og andet personale (eksempelvis ufaglærte)
Hjemmesygeplejersker
Visitatorer
Visitatorledere

Frontmedarbejderne (SSH'er og SSA'er, hjemmesygeplejersker og visitatorer) udgør de største medarbejdergrupper og har også været undersøgelsens primære fokus.
Antallet af respondenter i visitatorledergruppen er begrænset. Dette er en naturlig konsekvens af
mængden af deltagende kommuner. Typisk er der én leder af visitationen pr. kommune. Det maksimale antal respondenter var altså i udgangspunktet 10. Grundet det lave antal medtages der i denne
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rapport ikke særskilte perspektiver for så vidt angår myndighedsområdet på lederniveau (se i øvrigt
bilag A for videre oplysninger om undersøgelsens indhold og gennemførelse).
1.4

Områdeprofil
Hjemmeplejen i Danmark er organisatorisk typisk opbygget med en overoverordnet ledelse for hele
området samt en underinddeling i områdegrupper med hver deres daglige leder. Kommunernes
hjemmepleje er organiseret via Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUM). Modellen skaber mulighed
for, at kommunerne kan leve op til reglerne om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp
som beskrevet i servicelovens § 91. Endvidere sigtes mod at garantere en lige og retfærdig tildeling
og levering af ydelser til borgeren. Visitatorens rolle er som bestiller at vurdere de ældre borgeres
funktionsevne og behov for ydelser, mens det er hjemmeplejepersonalet (fx SoSu-medarbejdere), der
hjælper borgeren i det daglige, hvad enten det er kommunalt eller privat leveret hjemmepleje. Der er
således et organisatorisk skel mellem myndighedssiden, hvor visitatorer fastlægger behov og ydelser,
og det udførende niveau af kommunale eller privat organiserede plejepersonale. Hjemmesygepleje der
- som anført – er indbefattet af denne undersøgelse, reguleres via sundhedsloven.
Det frie valg af leverandør, der gælder for personlig og praktisk hjælp efter serviceloven, fordrer et
præcist redskab til at beregne en timepris på leverede ydelser. Ved anvendelse af godkendelsesmodellen skal kommunen beregne timepriser for personlig hjælp og pleje, samt opstille krav til service og
kvalitet. Herefter kan leverandører ansøge om at blive godkendt som leverandør ud fra kriterierne beskrevet af kommunen. Til beregning af timepriserne er der udviklet den såkaldte BTP-model. BrugerTidsProcenten (BTP) er den direkte brugertid udtrykt som procent af det samlede løntimeforbrug. Det
er vigtigt at pointere, at denne undersøgelses procenttal for plejepersonales tidsforbrug ikke kan
sammenlignes med mål for BTP og opgørelser heraf. Nærværende kortlægning og måling belyser det
faktiske antal arbejdstimer. I forhold til den aftalte arbejdstid mellem arbejdsgiveren og den ansatte
er antallet af faktiske arbejdstimer mindre – bl.a. grundet sygefravær. I beregninger af BTP inkluderes
derimod fraværstimer og en procentdel til ledelses- og administrationstimer. Det medfører at BTP ofte
vil være lavere end de værdier, der præsenteres i det følgende. Hjemmepleje tilbydes borgere, som er
fysisk eller psykisk svækkede, og som har brug for praktisk hjælp, støtte til personlig pleje eller sygepleje. Hjemmepleje i Danmark vedrører således alle borgere over 18, der enten er fysisk eller psykisk
ude af stand til at varetage personlig og praktisk pleje selv. Ydelserne bliver givet efter bestemmelserne i Lov om social service (Serviceloven) kapitel 16, §§ 83 og 84. Hovedparten af målgruppen består af borgere over 65.
Hjemmeplejeydelser består af tilbud til borgere af varig eller midlertidig karakter - såsom aktivering,
pleje, og rengøring. Tilbuddene til borgerne kan deles op i tre typer: Aktiverende og forebyggende
tilbud, hjemmehjælp og boligtilbud1. I denne rapport er det primære fokus opgaver inden for hjemmepleje såsom praktisk hjælp, madservice, personlig pleje samt hjemmesygepleje. Ydelser vedrørende
hjemmesygepleje visiteres efter sundhedslovens kapitel 38 §§ 138 og 139.
Eksempler på praktisk hjælp er assistance til rengøring, indkøb eller tøjvask. Personlig pleje kan være
hjælp til af- og påklædning, personlig hygiejne og hjælp til at spise og drikke. Ydelser inden for sygepleje er eksempelvis sårbehandling, medicingivning samt rådgivning om forebyggelse af sygdom.
Desuden kan sygeplejen omfatte pleje og omsorg ved vanskelige eller længerevarende sygdomsforløb.
Efter at have ansøgt kommunen om hjælp besøges den pågældende borger i eget hjem af en visitator
inden for en eller to uger afhængigt af plejens karakter. Visitator finder i samarbejde med borgeren ud
af, hvilken form for hjælp der er mest relevant. I forbindelse med udredningen udfører visitatoren et
individuelt skøn på baggrund af systematiske metoder, hvor der indgår en vurdering af funktionsniveauer og udmåling af ydelsesbehov ifølge kommunens kvalitetsstandarder. Samtidig foretages en

1

Artikel: http://www.forbrug.dk/fs/omfs/00/rapporter/rapport/rapport/aeldre/
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arbejdspladsvurdering (APV), hvor borgerens hjem gennemgås for at vurdere, om det er en sikker
arbejdsplads for leverandøren.
Hvad angår hjemmesygeplejersker varierer organiseringen af disse fra kommune til kommune. Ofte er
der tale om, at hjemmesygeplejen er organisatorisk adskilt fra hjemmeplejen, men i praksis fordeler
de sig og arbejder på tværs af de enkelte hjemmeplejegrupper. I nogle kommuner er hjemmesygeplejersker knyttet tæt til bestemte plejedistrikter eller lignende. I andre kommuner arbejder hjemmesygeplejen mere på tværs af hele kommunen – eventuelt med specialisering af opgaver.
I denne undersøgelse står såvel service- som sundhedslov centralt. Dette skyldes et ønske om at beskrive de faktiske kerneaktiviteter på hjemmeplejeområdet, hvilket indebærer både praktisk hjælp og
pleje samt hjemmesygepleje. Ydelser udført af hjemmesygeplejerskerne har primært ophav i sundhedsloven, mens det eksempelvis for SSA'erne og SSH'erne er servicelovens reguleringer, der er afgørende. Generel set er formålet med ydelser efter serviceloven at forebygge sociale problemer, tilbyde
forebyggende serviceydelser samt tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne. Sundhedsloven har til formål at fremme sundhed samt at forebygge og behandle sygdom.
Selvom de to personalegrupper er opdelt gennem forskellige lovgivninger arbejder de sammen om en
fælles borger, hvorfor begge lovgivninger i denne undersøgelse danner reguleringsgrundlaget. Nævnte
lovgivninger er ligeledes centrale for myndighedsfunktionen knyttet til hjemmeplejeområdet.
Der har gennem de senere år været bestræbelser på at sikre større valgfrihed for den enkelte modtager af hjemmepleje. I forlængelse af den såkaldte ældrepakke - der blev vedtaget med stort politisk
flertal i 2002 - udfærdiges lov om frit leverandørvalg med ikrafttrædelse fra 1. januar 2003. I tilgift
hertil indførtes regler om frit valg af plejebolig m.v. (2002) samt nye muligheder vedrørende fleksibel
hjemmehjælp. Hermed ændredes betingelserne for hjemmeplejens organisering, idet borgerne fremover havde ret til frit at vælge, om de ville modtage personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunale
eller private leverandører.
1.5

Rapportens indhold og struktur
Rapporten er opdelt i tre overordnede dele: Centrale resultater, kortlægning af området og tidsmåling.
Centrale resultater
Afsnittene 2-4 omfatter en gennemgang af målingens centrale resultater og fokusområder. I afsnit 2
gennemgås centrale resultater for de deltagende medarbejdergrupper. Afsnit 3 introducerer begrebet
personas og anvender det til at beskrive en typisk arbejdsdag for centrale medarbejdertyper. I afsnit 4
belyses de opgaver, der på baggrund af den gennemførte tids- og oplevelsesmåling enten har vist et
forenklingspotentiale, eller som udgør en væsentlig del af den samlede opgaveportefølje.
Kortlægning
I afsnit 5 gennemgås området med udgangspunkt i projektets indledende kortlægning af medarbejdergrupper og organisering. Der gives en beskrivelse af de medarbejdertyper, der er beskæftiget på
området, samt et overblik over forskellige organisationsformer i form af ledelsesstrukturer og institutionsstørrelser, der har betydning for forståelsen af området. Afslutningsvist introduceres det opgavekatalog, der er identificeret i kortlægningen og anvendt til tidsmålingen samt koblingen mellem opgaver
og områdets regulering.
Tidsmåling
Afsnit 6-8 giver en mere uddybende gennemgang af tids- og oplevelsesmålingens resultater og gennemførsel. Afsnit 6 afrapporterer resultaterne fra tidsmålingen fordelt på de forskellige medarbejdertyper og på forskellige opgavetyper. Desuden undersøges tendenserne i spredningen af tidsforbruget
på diverse opgaver. I afsnit 7 analyseres resultaterne fra undersøgelsens oplevelsesmåling. Afsnit 8
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fokuserer på koblingen mellem tidsmålingen og den regulering, som de enkelte opgaver kan henføres
til, mens undersøgelsens praktiske gennemførelse gennemgås i bilag A.

Bilag
I bilag A præsenteres de nærmere detaljer om undersøgelsen indhold, omfang og gennemførelse.
Bilag B-D indeholder for hver medarbejdergruppe en oversigt over de kortlagte og målte opgaver på
området, resultaterne fra tidsmålingen og resultaterne fra målingen af medarbejdernes oplevelse af
opgavernes vigtighed og forenklingspotentiale.
Bilag E1 indeholder en oversigt over opgaverne koblet til reguleringskilder. Bilag E2 indeholder en liste
over reguleringskilder.
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2.

CENTRALE RESULTATER

2.1

Centrale opgaver og tidsforbrug
Det følgende tager udgangspunkt i den løbende måling af medarbejdertypernes tidsforbrug. Resultaterne er, hvor ikke andet er angivet, præsenteret som gennemsnitligt antal timer pr. uge. Der er i
denne forbindelse taget udgangspunkt i en arbejdsuge på 37 timer.2
Nedenstående figurer viser det gennemsnitlige tidsforbrug på de fire opgavetyper: direkte brugerrettede opgaver, indirekte brugerrettede opgaver, interne opgaver samt øvrige opgaver - fordelt på
medarbejdertyper. Der fokuseres på såvel myndigheds- som udførersiden.
Figur 1. Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for hjemmeplejepersonale, timer og procenter pr. uge3
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2%
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1 Direkte brugerrettede opgaver
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2 Indirekte brugerrettede
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24 timer
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3 Interne opgaver
4 Øvrige opgaver

Hjemmeplejepersonale (SSA’er, SSH’er og andre) bruger størstedelen af deres tid på direkte brugerrettede opgaver. I alt ca. 24 timer ud af en 37 timers uge går til direkte kontakt. At godt 60 % af
fremmødetiden anvendes på ansigt-til-ansigt tid er ifølge KL’s Konsulentvirksomhed) nogenlunde i
overensstemmelse med, hvad der skal til for at opnå en BTP på ca. 50 %. Der skal mindes om, at det,
som præsenteres her, er andelen af faktiske arbejdstimer, hvilket er eksklusiv feriedage etc.
Det skal dog fremhæves, at der er enkelte forskelle i, hvordan tidsforbruget fordeler sig hos det udførende personale på tværs af medarbejdergrupper. Ses der på opdelingen af hhv. SSA’er og SSH’er er
det værd at være opmærksom på forskelle i, hvilke opgaver der fylder mest for disse medarbejdergrupper.

2

Der skal gøres opmærksom på, at anvendelsen af en ugentlig arbejdstid på 37 timer udelukkende er foretaget for at skabe konsistens i undersøgelsens

dataanalyser. Rent faktisk er det således, at mange SSA’er og SSH’er arbejder på deltid (eksempelvis med en arbejdsuge på 30 timer).
3

Pga. afrunding summerer timeantallet ikke til 37 timer.
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Figur 2. Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for SSH, timer og procent pr. uge
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Figur 3. Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for SSA, timer og procent pr. uge
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Som det ses af figurerne, har SSH’er en større direkte brugerkontakt end SSA’erne. Det er således 68
% af deres tid, og dermed knap 25 timer af en 37 timers uge, som optages af brugerkontakt mod 55
% (ca. 21 timer om ugen) hos SSA’erne.
De mest tidskrævende indirekte brugerrettede opgaver er for både SSH’ere og SSA’ere opgaver som
vejtid (knap 4 timer om ugen) og journalføring (knap 1 time om ugen). Hos SSA’erne optager håndtering og dokumentation af medicingivning også tid, hvilket ikke gør sig gældende for SSH'erne.
Ses på hjemmesygeplejerskerne (figur 4), er der hos denne gruppe endnu mindre direkte brugerrettet
kontakt end hos SSA og SSH-grupperne.
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Figur 4. Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for hjemmesygeplejersker, timer og procent pr. uge

7 timer
19%
13 timer
35%

2 timer
5%

Direkte brugerrettede opgaver
Indirekte brugerrettede
opgaver
Interne opgaver
Øvrige opgaver

15 timer
41%

Hjemmesygeplejerskerne er den personalegruppe på udførersiden, som bruger mest tid på indirekte
brugerrettede opgaver (41 % svarende til lidt over 15 timer ugentligt). Hjemmesygeplejerskerne har
som sundhedspersoner en række autorisationsbetingede funktioner, der i særlig udstrækning indebærer anvendelse af arbejdstid på det, der i denne rapport omfattes af det indirekte brugerrettede perspektiv. Hos hjemmesygeplejerskerne er det følgende opgaver, som særligt optager den indirekte tid:




Journalføring (knap 6 timer ugentligt)
Medicinhåndtering og dokumentation heraf (i alt knap 2 timer ugentligt)
Vejtid (ca. 3,5 timer ugentligt)

Hjemmesygeplejersker adskiller sig således især fra det øvrige hjemmeplejepersonale ved tidsforbruget på journalføring samt den mindre tid på direkte brugerkontakt.
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Figur 5. Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for visitatorer, timer og procent pr. uge.
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Figur 5 gengiver visitatorernes gennemsnitlige tidsforbrug per opgavetype. Overordnet anvendes størstedelen af tidsforbruget hos visitatorerne af indirekte brugerrettede opgaver. Denne opgavetype udgør knap 16 timer ud af en 37 timers uge (svarende til ca. 42 %). Af de indirekte brugerrettede opgaver er det især følgende opgaver, der tager visitatorernes tid:






Færdiggørelse af visitation (ca. 3,5 timer ugentligt)
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere (lidt over 2 timer ugentligt)
Vejtid (knap 2 timer ugentligt)
Færdiggørelse af revisitation (ca. 1,5 time ugentligt)
Forberedelse af visitation (ca. 1,5 time ugentligt)

Tidsforbruget på interne opgaver er for visitatorerne på små 8 timer om ugen. En stor del af denne tid
bruges på personlig tid (primært pauser), men også opgaven faglig sparring med kollegaer (ca. 1,5
time ugentligt), og personalemøder optager en del tid (ca. 1 time ugentligt).
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Figur 6. Fordeling af tidsforbrug på opgavetyper for hjemmeplejeledere, timer og procent pr. uge.
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På udførersidens lederniveau er det hovedsageligt de interne opgaver, som fylder kalenderen. I underkanten af 23 ugentlige arbejdstimer (61,5 % af tiden) bruges på interne opgaver. Af disse er det
især personaleforhold, planlægning og møder, som tager tid. I alt 12,5 timer ud af de 23 timer er
brugt på interne opgaver vedrørende disse forhold bl.a. (planlægning og koordination(vagtplanlægning); MUS-samtaler; møder med ledere og mellem/gruppeledere; Morgen- og eftermiddagsmøder).
De indirekte brugerrettede opgaver fylder næstmest (25 % af det samlede tidsforbrug svarende til ca.
9 timer om ugen). De opgaver, der anvendes mest tid på, er:






Journalføring (lidt over 2 timer ugentligt)
Spørgeskemaer og indberetninger (ca. 1 time ugentligt)
Vejtid (ca. 1 time ugentligt)
Samarbejde og projektarbejde (knap 1 time ugentligt)
Revisitation (knap 1 time ugentligt)

Ledernes opgaver er således typisk administrative og ledelsesmæssige opgaver. Denne personalegruppe er kun i begrænset omfang involveret i direkte brugerrettede opgaver (knap 2 timer ugentligt).
Ledere på myndighedssiden bruger ca. 36 % af deres tid på indirekte brugerrettede opgaver. Dette
svarer til, at lidt over 13 timer ud af 37 timer om ugen bruges på denne opgavetype. Som hjemmeplejelederne bruger myndighedssidens ledere også størstedelen af deres tid på interne opgaver (i alt over
17 timer om ugen). Der skal dog gøres opmærksom på, at udsagnene vedrørende myndighedsledere
hviler på et ganske spinkelt datagrundlag. Denne medarbejdergruppe beskrives derfor heller ikke særskilt i det følgende. Data vedrørende myndighedsledere inddrages udelukkende til perspektivering af
deres medarbejderes – visitatorernes – besvarelsesmønstre.
Følgende underkategorier af indirekte brugerrettede opgaver tager størstedelen af tiden (knap 13,5
timer) for visitations/myndighedsledere:


Projektdeltagelse og arbejdsgrupper (knap 6 timer ugentligt)
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Kontakt til den kommunale forvaltning (knap 2 timer ugentligt)
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere (knap 1,5 time ugentligt)
Forberedelse af visitation (lidt over 1 time ugentligt)

Når det gælder de interne opgaver, er det især opgaver vedr. personaleforhold og møder, der tager tid
(samlet set for denne underkategori bruges over 9 timer ugentligt). Derudover spiller også faglig sparring og efteruddannelse ind på tidsforbruget (i alt ca. 4 timer ugentligt).
Der er tydelige forskelle i fordelingen af tidsforbrug på de forskellige overordnede opgavetyper afhængigt af medarbejdergrupper. SSH’ere og SSA’ere bruger meget tid på den direkte kontakt til brugerne,
hvorimod hjemmesygeplejersker og visitatorer i højere grad har tidskrævende opgaver inden for den
indirekte brugerrettede opgavetype. Endeligt har ledere i både hjemmeplejen og på myndighedssiden
opgaver i relation til interne opgaver. Tidsforbruget for de enkelte medarbejdergrupper uddybes yderligere i afsnit 6 vedr. tidsmålingen.
2.2

Fokusområder
Nærmere analyse af den indsamlede data gør det muligt at udpege en række centrale opgaver, som
de adspurgte medarbejdere anfører, kan gøres nemmere og hurtigere – eller som i mere generel forstand er relevante i relation til afbureaukratisering. Disse fokusområder er fremkommet i forbindelse
med 1) kortlægningen af området, 2) tids- og oplevelsesmålingerne og 3) de hertil hørende kvalificeringsaktiviteter.
Det er i forbindelse med analysen og udvælgelsen af fokusområder valgt at skelne mellem særligt relevante temaer for henholdsvis udfører- og myndighedssiden. Følgende centrale opgaver udgør fokusområder. Opgaverne uddybes i afsnit 4.

2.2.1 Myndighedssiden

Færdiggørelse af visitationsbesøg
I forhold til visitatorerne er opgaven færdiggørelse af visitationsbesøg isoleret set den mest tidskrævende indirekte brugerrettede opgave.
Efter et visitationsbesøg er gennemført, skal de oplysninger, som er indhentet via besøget, behandles.
I forbindelse med færdiggørelse af visitationsprocessen bruger den enkelte sagsbehandler bl.a. tid på
at vurdere den enkelte sag, udfærdige en afgørelse og afgive den endelige bestilling af ydelser samt
føre dialog med udførerleddet vedrørende eventuelle justeringer.
Opgaven opleves også som vigtig. Mere end 1/3 af respondenterne mener, at færdiggørelse af visitationsbesøg er en vigtig opgave med forenklingspotentiale (jf. afsnit 7). Derfor er dette et relevant område at fokusere yderligere på i forhold til forenkling.
Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
Visitatorerne bruger megen tid på kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Denne kontakt vedrører
både kontakt til udførersiden samt kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere såsom fysioterapeuter, praktiserende læger og sygehuspersonaler. Den samlede tidsanvendelse på denne type kontakter udgør i tidsmålingen 3,5 timer ugentligt. (jf. afsnit 4.1)
Oplevelsesmålingen bekræfter, at visitatorerne ser potentiale for forenkling af opgaverne vedrørende
kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Særligt højt vurderes forbedringspotentialet i forhold til de
praktiserende læger og sygehuse, som begge bliver vurderet til at være vigtige samtidig med, at de
indeholder et forenklingspotentiale hos ca. 55 % af respondenterne (jf. afsnit 7).
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2.2.2 Udførersiden

Journalføring
Den løbende orientering og dokumentation i brugernes journaler er en opgave, som løses af alle udførersidens frontmedarbejdere. Denne opgave er en af de mere tidskrævende indirekte opgaver for de
forskellige medarbejdergrupper, og særligt hjemmesygeplejerskerne bruger meget tid på denne opgave.
SSA’ere bruger knap 1,5 time på denne opgave om ugen, SSH’er bruger ca. 45 minutter og hjemmesygeplejersker bruger over 5 timer herpå om ugen. Alle medarbejdere finder opgaven vigtig, og knap
1/3 vurderer, at der er forenklingspotentiale. Kravene til dokumentation i forbindelse med journalføring kan henføres til en række såvel statslig som lokale reguleringskilder.
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere omfatter både kontakt til praktiserende læger, sygehuspersonale og andre sundhedsfaglige personer. Særligt hjemmesygeplejerskerne bruger en del tid
på denne opgave. Sammenlagt bruger de over 2 timer ugentligt på kontakt til de forskellige sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Den typiske SSA'er bruger også en del tid på denne opgave - ca. 35
minutter ugentligt på kontakten til de sundhedsfaglige samarbejdspartnere.
Oplevelsesmålingerne for de to medarbejdergrupper antyder, at kontakten til de sundhedsfaglige
partnere er vigtig for at sikre høj kvalitet i hjemmeplejen. Samtidig er opfattelsen, at kontaktarbejdet
kan forenkles (jf. afsnit 7).
Medicinhåndtering
Det er udelukkende hjemmesygeplejersker og SSA’ere, som står for opgaven med medicinhåndtering i
hjemmeplejen. Denne opgave omhandler den generelle håndtering, dosering og bestilling af medicin,
som udleveres til brugerne af hjemmepleje.
Inden for denne opgave er det særligt genbestilling, der ifølge respondenterne er et område med stort
forenklingspotentiale. Den typiske hjemmesygeplejerske bruger godt en halv time om ugen på opgaven, mens SSA'eren bruger 25 minutter ugentligt. 80 % af hjemmesygeplejerskerne har i oplevelsesmålingerne givet udtryk for, at opgaven er vigtig for deres arbejde med borgeren. Halvdelen af disse
mener, at opgaven samtidig indeholder et stort forenklingspotentiale. Billedet for SSA'er er næsten
parallelt med hjemmesygeplejerskernes vurdering, og de finder ligeledes, at medicinhåndtering er en
opgave med forenklingspotentiale (jf. afsnit 7).
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3.

MEDARBEJDERNES TYPISKE HVERDAG (PERSONAS)
I dette afsnit gives en beskrivelse af den typiske hverdag for en række personas, der i dagligdagen
arbejder i den kommunale hjemmepleje. Afsnittets datamateriale er primært indhentet via kortlægning (feltbesøg og interview) og tidsmåling. Hertil kommer oplysninger fra supplerende interview med
kommunale ressourcepersoner.
De nedenstående personas udgør en generisk beskrivelse af den typiske medarbejder. Dette gennemsnitsbillede suppleres af eksemplificeringer og kommentarer, der bygger på konkrete erfaringer fra
eksempelvis kommuner etc.
Hjemmeplejeområdet er opdelt i fire persona; Leder på udførelsessiden, visitator, hjemmesygeplejerske og en samlet persona for SoSu-personalet.
Det skal her nævnes, at beskrivelsen af ledere drejer sig om den direkte gruppe- eller teamleder for
medarbejdergrupper på enten myndigheds- eller udførersiden. Der er altså ikke tale om kommunens
ældrechef, eller andre ledende stillinger i forvaltningen.
En detaljeret gennemgang af medarbejdernes opgaveportefølje findes i bilag B.

3.1

Visitatorer
Der er stor variation i kommunernes organisering af visitationsfunktioner på hjemmeplejeområdet. I
en del kommuner fordeles visitatorerne i forhold til en geografisk opdeling, hvor den tilknyttede visitator varetager samtlige sager i et område. Andre steder udvikles specialvisitatorer, der primært varetager borgere med behov inden for bestemte områder (demens, inkontinens mv.). På den måde opbygger de enkelte visitatorer en specialiseret viden, der bl.a. forventes at medføre bedre afgørelsesprocesser og effektivt dokumentationsarbejde. Omvendt kan det måske blive vanskeligere at udrede borgere, der har behov på tværs af områder.
Den typiske visitator er uddannet enten som sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut. Uddannelsesniveauet ligger derfor et trin højere end hos de fleste plejepersonaler.
En visitators arbejdsdag former sig ikke efter en fastsat ramme af arbejdsopgaver. Deres arbejdsdag
har mere karakter af en ikke nærmere bestemt vekselvirkning mellem primært administrative funktioner og brugerrettede opgaver hos borgerne. Denne beskrivelse tager derfor ikke udgangspunkt i en
egentlig hverdagsbeskrivelse. I stedet fokuseres på de opgaver visitatoren varetager i løbet af deres
arbejdsdag.
En typisk arbejdsdag er karakteriseret ved:




Visitation i borgerens hjem
Administrativt arbejde i forbindelse med visitation
Interne opgaver
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Figur 7. Tidsanvendelse på opgavetyper for visitatorer med indirekte opgaver4
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Visitator bruger ca. 10 timer om ugen på aktiviteter, der er direkte brugerrettet. Den indirekte brugerrettede tid udgør ca. 16 timer om ugen. Interne opgaver udgør små 8 timer om ugen, mens andre
opgaver udgør godt og vel 3 timer.
De fleste kommuners visitationsafdeling arbejder ud fra fastlagte udredningsrammer. Der er dog forskel på metodevalget fra kommune til kommune. Metoden 'God sagsbehandling' vinder således indpas
i flere kommuner. I opfølgningsinterviewene med de kommunale ledere beskrev en del at anvendelse
af metoden 'God sagsbehandling' kan være med til at sikre hurtig og fyldestgørende sagsbehandling.
Metoden giver blandt andet konkrete redskaber til en faglig og juridisk korrekt sagsbehandling, ligesom der er fokus på at sikre sammenhæng mellem afgørelsen og de konkrete ydelser fra leverandøren.
Visitators besøg i borgerens hjem medfører ofte vejtid. Visitatorerne bruger således gennemsnitligt 2
timer om ugen på transport. I løbet af selve visitationen klarlægger visitator borgerens behov for
praktisk hjælp og personlig pleje. Udredningen står for 28 % af den ugentlige tid, svarende til ca. 10
timer om ugen ude hos borgeren. Dette besøg danner det primære grundlag for bevillingen af hjælp
og pleje. Udover besøget kan visitator bl.a. fører dialog med sygehusvæsenet og praktiserende læger,
der er med til at afdække borgerens funktionsevne og behov for hjælp.
Inden visitatoren tager ud til borgeren foreligger der en del forberedelse. Forberedelsen indeholder
blandt andet en opdatering af borgerens helbredsmæssige situation indhentet fra praktiserende læge
eller sygehus. Til den almindelige visitation bruger visitatoren 1,3 timer ugentligt på forberedelse.
Mens der til den tilbagevendende revisitation og revisitation grundet ændringer i borgerens forhold
anvendes henholdsvis 0,5 og 0,7 timer ugentligt. I diagrammet indgår udelukkende forberedelsestiden
anvendt til almindelige visitationer, mens tilbagevendende revisitationer og revisitationer grundet ændringer indgår i kategorien øvrige.

4

Tallene er afrundede til hele timer.
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Ved siden af forberedelsesarbejdet bruger visitatorerne en stor del af arbejdstiden på kontakt til sundhedsfaglige partnere. Ugentligt løber det op i lidt mere end 2 timer. Interview med kontaktpersoner i
kommunerne viser, at visitatorerne ofte oplever kommunikationen med sundhedsfaglige samarbejdspartnere som tung. De skal bruge meget tid på at forventningsafstemme lovgivningens rammer og
muligheder med personalet på sygehuse samt praktiserende læger. I en del tilfælde oplever visitatorerne, at borgeren bliver fejlinformeret om rettigheder fra andre sundhedsfaglige kontaktpersoner.
Visitatorerne bruger derfor tid på nøje at udlægge sagen for både borgere og sundhedsfaglige kontakter.
Den mest tidskrævende opgave er færdiggørelse af visitationer. Her bruges der tid på færdiggørelsen
af afgørelsen til borgeren, udformning af bestilling, samt dialog med udførerleddet.
Bevilling af hjælp tager udgangspunkt i borgerens aktuelle funktionsniveau og kommunens vedtagne
kvalitetsstandarder. Denne opgave optager alene ca. 3 timer ugentligt for hver visitator. Færdiggørelsens forholdsvis store timetal skyldes bl.a., at visitator i arbejdet med bestillingen ikke kun skal redegøre for funktionsniveau og behov, men samtidig skal sørge for at dokumentationen for ydelsen overholder gældende love og regler, og at såvel kommunens som borgerens ret er overholdt. Ud over den
første visitation er der den årlige revisitation, som visitatorerne anvender 1,1 timer på at færdiggøre.
Herudover udføres der en række mindre justeringer undervejs i et givent borgerforløb. Navnlig justeringerne optager en stor del af visitatorernes tid (1,4 timer). Det er således værd at bemærke, at færdiggørelsen af revisitationer grundet i ændringer af brugerens samlede situation er mere tidskrævende
end færdiggørelsen af den tilbagevendende revisitation.
I oplevelsesmålingerne har visitatorerne indikeret, at de finder langt hovedparten af deres opgaver
vigtige i visitationsarbejdet. Der er dog stor spredning på, om de samtidig ser et forenklingspotentiale.
Opgaver i forbindelse med kontakten til sundhedsfaglige samarbejdspartnere vurderes at have et relativt stort forenklingspotentiale. Godt halvdelen af visitatorerne har vurderet dem som vigtige opgaver
med forenklingspotentiale (jf. afsnit 7). At visitatorerne markerer et stort potentiale for forenkling på
lige netop dette område, skal måske forklares ved, at kontaktopgaverne som nævnt opleves som tunge grundet det store behov for fyldige redegørelser til diverse involverede parter. En del af visitatorerne har endvidere vurderet, at opgaver i forbindelse med færdiggørelse af visitationen har potentiale
for forenkling.
Ca. 38 % vurderer denne opgave til at være både vigtig og samtidig have et forenklingspotentiale,
mens 62 % vurderer, at opgaven ikke indeholder forenklingspotentiale.
3.2

Ledere
Teamlederen har det daglige ansvar for personalet i hjemmeplejen. Teamlederen står således for
samtlige personaleforhold som MUS-samtaler, lønjusteringer, gruppemøder og opkvalificeringer.
Som det var tilfældet med visitatoren, består lederens daglige arbejde ikke af faste moduler, men i
stedet en mere flydende rolle med forskellige arbejdsopgaver. Det betyder derfor, at den følgende beskrivelse fokuserer på de typiske opgaver, som lederen arbejder med i hjemmeplejen.
Generelt kan den typiske leders dagligdag karakteriseres ved:




Interne opgaver
Opfølgnings- og udviklingsarbejde i forbindelse med borgere
Økonomistyring
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Figur 8. Tidsanvendelse på opgavetyper for ledere med indirekte opgaver5
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Som det fremgår af cirkeldiagrammet fylder de direkte brugerrettede opgaver meget lidt i hverdagen
for lederen. Den typiske leder bruger lige i underkanten af 2 timer sammen med borgere, mens den
indirekte brugerrettede tid optager en fjerdedel af lederens tid.
At den indirekte tid er væsentlig større end den direkte, skyldes blandt andet det særlige ledelsesansvar i forbindelse med ajourføring af journaler. Herudover bruger lederen mere tid på indberetninger
end plejepersonalet.
Ovenstående diagram viser i udsnit, hvordan den indirekte tid fordeler sig på konkrete opgaver.
Det er i denne sammenhæng interessant, at lederen bruger væsentligt mere tid på revisitationer end
det er tilfældet for frontpersonalet. Dette kan blandt andet skyldes, at de borgere, som skal revisiteres
grundet ændringer i behov, ofte er lidt mere komplicerede at udrede, samtidig med at lederen typisk
har en fleksibel kalender modsat frontpersonalet, der har ret faste rammer for deres arbejdsdag og
opgaver.
Samarbejde og projektarbejde udgør lige under en time af den indirekte tid i lederens hverdag. Heraf
udgør projekter iværksat kommunalt 28 minutter, mens projekter iværksat statsligt optager 23 minutter ugentligt. I oplevelsesmålingen giver ca. 60 % af lederne udtryk for, at begge område er meget
vigtige og samtidig burde kunne løses bedre og hurtigere (jf. afsnit 7). Resultaterne fra målingsfasen
underbygges af de opfølgende interview. Her har de kommunale ledere givet udtryk for, at projektarbejdet er vigtigt for at være på forkant med udviklingen, men at fokus på projekter samtidig skal balanceres i forhold til den drift, som udgør kernen i hjemmeplejeenhed.
Den typiske leder bruger en stor del af sin arbejdsdag på interne opgaver. Her optager koordineringen
og planlægningen af medarbejdernes dagligdag 5,5 timer ugentligt.

5

Tallene er afrundet til hele timer.
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I tilfælde hvor planlægningsarbejdet er uddelegeret til en anden medarbejder, bruger den typiske leder 1,3 timer på det fælles arbejde med planlægningen.
Endvidere bruger lederen en del tid på afholdelse af møder med såvel andre ledere og mellemledere
(3,8 timer), som de daglige morgenmøder og eftermiddagsmøder (2,1 timer).
Udover disse driftsrelaterede opgaver varetager lederen MUS-samtaler med medarbejderstaben, rekruttering, afskedigelse og fastholdelse samt personalepleje. Disse opgaver udføres både løbende og
på særlige tidspunkter af året. I den retrospektive måling giver lederen udtryk for, at der bliver brugt
3,3 timer ugentligt på disse opgaver.
Lederen er endvidere ansvarlig for enhedens økonomi, inklusiv budgettering og afregning med bestiller/myndighed. Ofte er denne type opgaver særlig koncentreret i bestemte perioder, hvorfor det i forbindelse med denne opgave er relevant at inkludere data fra den retrospektive måling (se evt. videre
om undersøgelsens målekoncept i bilag A). Her har lederne registreret, at de fordelt over et år bruger
2,7 timer ugentligt på økonomistyring.
Det fremgår tydeligt, at lederens rolle i hjemmeplejen er af ledelsesmæssig karakter. Der er på den
måde ikke tale om en udfører med ledelsesansvar, men i højere grad en leder med enkelte udføreropgaver.
Oplevelsesmålingerne viser generelt, at lederne ser gode muligheder for udvikling og forenklinger af
en række områder, der er særligt vigtige for indsatsen. Udover det ovennævnte eksempel med samarbejde og projektarbejde, ser lederne muligheder for forbedringer i forhold til indberetninger og
spørgeskemaer samt i kontakten til de sundhedsfaglige samarbejdspartnere.
3.3

Social- og sundhedshjælpere og assistenter
SSH og SSA er i dag kernen i hjemmeplejens udførerled. En del af deres opgaver er overlappende,
hvorfor de i denne fremstilling beskrives under et. Når det er sagt, er der områder, hvor arbejdsopgaverne varierer og tidsforbruget er forskelligt. I præsentationen gøres der opmærksom på de steder,
hvor de ovennævnte forskelle er relevante.
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Figur 9. Samlet tidsanvendelse på opgavetyper for SSA og SSH med indirekte opgaver
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Den typiske SSH'er og SSA'er indgår i et team, der varetager services for borgere i et geografisk afgrænset område.
Som det fremgår af diagrammet til venstre, bruger frontmedarbejderen ca. 24 timer i hjemmet hos
borgeren. Den indirekte tid hos SSH'erne og SSA'erne udgør ca. 6 timer, mens øvrige interne opgaver
ligeledes udgør ca. 6 timer af en frontmedarbejders uge.
Generelt kan dagligdagen karakteriseres ved:




Pleje og omsorgsopgaver
Kørsel mellem borgere
Journalføring

Den typiske arbejdsdag for frontmedarbejderne starter med et fællesmøde; morgenmøde for dagholdet og eftermiddagsmøde for aftenholdet. Mødet bliver brugt til at ajourføre medarbejderne om dagens opgaver og videregive informationer fra det forrige hold. Herudover bliver møderne brugt til at
videregive generelle informationer om ændringer eller tiltag.
Når mødet er overstået, begiver medarbejderen sig ud på dagens rute. I løbet af arbejdsdagen holder
medarbejderne sig typisk ajour gennem deres håndholdte computer (PDA), hvor de ligeledes registrerer udførte opgaver og informere sig om borgerens profil og de visiterede ydelser.
Ses der nærmere på de indirekte brugerrettede opgaver, er det tydeligt, at en væsentlig del går til
vejtid – transport mellem borgernes hjem. Den typiske frontmedarbejder anvender små 4 timer
ugentligt på transport. Det er således værd at bemærke, at den indirekte brugerrettede tid ud - over
vejtiden - blot udgør 7 % af SSA'eren og SSH'erens arbejdsuge.
De bruger en halv time på indberetninger og spørgeskemaer. Den typiske SSH'er eller SSA'er bruger
lige i underkanten af en time om ugen på journalføring.
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Opgaver i forbindelse med medicinhåndtering varetages næsten udelukkende af hjemmesygeplejersker og SSA'er. Den typiske SSA'er bruger 25 minutter ugentligt på medicinhåndtering. Der er udspecificerede regler for, i hvilke tilfælde assistenten må håndtere medicin. I grove træk kan SSA'eren
håndtere medicinering, hvis borgeren har modtaget den samme medicin igennem længere tid, og hvor
borgerens medicin optages uden bivirkninger.
En del kommuner er gået over til dosispakket medicin, hvilket minimerer tidsforbruget på medicinhåndteringen. Dog vil der være medicineringer der ikke kan pakkes i dosis. Det gælder eksempelvis,
hvis medicinindtag og dosering fordrer løbende justering. I de tilfælde skal dosering stadig udføres
manuelt for at sikre korrekt tilpasset dosis. En del af de personer, der er interviewet til denne undersøgelse, giver udtryk for, at de yder en aktiv indsat for at benytte dosispakkerne i så vid udstrækning
som muligt.
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3.4

Hjemmesygeplejersker
Figur 10. Tidsanvendelse på opgavetyper for hjemmesygeplejersker med indirekte opgaver
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Hjemmesygeplejerskerne udgør den anden del af plejepersonalet. Hjemmesygeplejersker arbejder
administrativt adskilt fra det resterende udførerpersonale. I praksis indgår hjemmesygeplejerskerne
ofte i en selvstændig gruppe, der samarbejder med grupperne fra hjemmeplejen om et fælles geografisk område.
Arbejdsopgaverne er fokuseret om sygeplejen hos borgeren. Dette gælder både deciderede undersøgelser og behandlinger, samt medicinhåndtering hos borgeren. Hjemmesygeplejersken kan i mindre
omfang udføre opgaver inden for pleje og praktisk hjælp, men arbejder i hovedreglen ikke med andre
opgaver end de rent sygeplejefaglige. Hjemmesygeplejersken har autorisation til at uddelegere enkelte opgaver primært til social- og sundhedsassistenterne. Delegation kan kun forekomme ved grundlæggende behandlinger, der ikke falder udenfor social- og sundhedsassistenternes sundhedsfaglige
vidensområde.
Generelt kan den typiske hjemmesygeplejerskes dagligdag karakteriseres ved:




Sygepleje
Journalføring
Kontakt til sundhedsfaglige partnere

Hjemmesygeplejerskerne bruger ca. 13 timer om ugen på det direkte sygeplejerelaterede arbejde.
Dette arbejde udføres ude hos borgeren og omfatter opgaver som fx sårpleje, medicingivning, mobilitetstræning m.v.
Ved siden af det direkte brugerrettede arbejde, bruger den typiske hjemmesygeplejerske i underkanten af 7 timer ugentligt på interne opgaver. Dette indebærer fælles møder med faglig sparring, morgenmøder med gennemgang af borgere samt persontid (pauser m.v.).
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Hjemmesygeplejersken bruger størstedelen af sit arbejde på opgaver med indirekte fokus på borgeren.
Vejtiden udgør 3 ½ time om ugen, hvilket svarer nogenlunde til tidsanvendelsen hos SSH'erne og
SSA'erne.
En del af hjemmesygeplejerskernes tid (2 timer ugentligt) anvendes på kontakt til sundhedsfaglige
samarbejdspartnere. Dette er hovedsagligt kontakt til praktiserende læger og sygehuse. Som det var
tilfældet i beskrivelsen af visitatoren, er det via opfølgende interview erfaret, at hjemmesygeplejersker
bruger en del af sin tid på at redegøre for mulighederne og rammer for den kommunale hjælp. Ofte
oplever hjemmesygeplejerskerne, at de praktiserende læger og sygehusene mangler viden på området (bl.a. i forhold til lovgivning).
Hjemmesygeplejerskerne varetager i reglen medicinhåndteringen til samtlige borgere. Der er enkelte
undtagelser, som beskrevet i afsnittet om SSH'er og SSA'er. Medicinhåndtering indebærer både medicindosering, udlevering og dokumentation af medicingivning. En del kommuner er gået over til udelukkende at bruge PEM6 (den personlige elektroniske medicinprofil). Det er ofte hjemmesygeplejerskernes ansvar at indføre ordinationer i de sygefaglige optegnelser.
De samme regler gør sig gældende for den almene journalføring. Den typiske hjemmesygeplejerske
bruger i underkanten af 6 timer ugentligt på at ajourføre borgerjournaler. Sammenholdt med SSH'erne og SSA'erne bruger hjemmesygeplejerskerne væsentligt mere tid på journalføring. Årsagen til denne forskel skal primært findes i hjemmesygeplejerskens udvidede ansvar for sygepleje. I takt med, at
sygehuse søger at udskrive patienter hurtigere, oplever hjemmesygeplejen samtidig, at der kommer
flere komplicerede borgere, der modtager hjemmepleje med supplerende behov for målrettet sygeplejefaglig indsats. Derudover er det sygeplejerskens ansvar at dokumentere alle ændringer i borgerens
tilstand i borgerprofilen, samt vurdere hvorvidt borgeren har brug for anden pleje end den hidtil bemyndigede.

6

Medicinprofilen er en samlet oversigt over hver enkelt borgers recepter og køb af medicin på recept. Medicinprofilen giver både borgeren, lægen og

apoteket et samlet overblik over den receptordinerede medicin, borgeren er i behandling med.
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4.

FOKUSOMRÅDER
Fokusområderne udgøres af opgaver, som er tidskrævende og indeholder et relativt stort potentiale
for forenkling. Udvælgelsen beror både på data fra de løbende og oplevelsesorienterede målinger. Data fra den retrospektive måling er også inddraget for de medarbejdertyper, der har deltaget heri (se
bilag for videre oplysninger om målingskoncept).
De udvalgte fokuseringer drejer sig om opgaver, der for det første bruges en del tid på og for det andet af medarbejderne opleves som vigtige for deres kerneydelse samtidig med, at opgaverne formodes at kunne forenkles. Forenklingsinitiativer på disse opgaver får på den led mærkbar betydning for
tidsforbruget og oplevelsen af tidsforbruget.
Fokusområderne er delt op i to primære enheder. Fokusområder med forenklingspotentiale for myndighedssiden og områder med forenklingspotentiale for udførersiden.
Generelt er der en oplevelse af, at de direkte brugerrettede opgaver er meget vigtige, og ikke bærer
et stort forenklingspotentiale, mens opgaver der ligger længere væk fra borgeren opleves som mindre
vigtige, og med større forenklingspotentiale.
Det er her værd at bemærke, at hovedparten af opgaver, der vurderes at have forenklingspotentiale,
samtidig med at de optager en del tid i hverdagen, er fokuseret på det sundhedsfaglige. Opgaver, der
er givet via serviceloven, vurderes ikke at have forenklingspotentiale i samme grad som opgaver inden for sundhedsloven.

4.1

Fokusområder - myndighedssiden
Visitatorerne er den medarbejdergruppe, der af alle anvender mest tid på indirekte opgaver. I alt 42
% af en 37 timers arbejdsuge bruger visitatorerne således på funktioner defineret som indirekte. Derfor er det også forståeligt, at det er inden for denne opgavetype visitatorerne ser forenklingspotentialet og i mindre grad i relation til de interne eller direkte brugerrettede opgaver. På myndighedssiden
skal særligt to fokusområder inden for de indirekte brugerrettede opgaver fremhæves.



Færdiggørelse af visitationsbesøg
Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

De to fokusområder er udvalgt idet disse repræsenterer opgaver, der tager meget af visitatorernes tid
i hverdagen, og som samtidig opleves af visitatorerne at rumme et relativt stort potentiale for forenkling. Denne vurdering gælder uafhængigt af, om der ses på data fra den løbende eller retrospektive
måling på myndighedssiden.
Færdiggørelse af visitationsbesøg
Generelt bruger visitatorer en stor del af deres tid på aktiviteter tilknyttet de enkelte visitationsbesøg.
Af de indirekte brugerrettede opgaver, er det særligt færdiggørelsen af besøget, som er tidskrævende.
Efter et visitationsbesøg er gennemført, skal de oplysninger som er indhentet via besøget behandles. I
forbindelse med færdiggørelse af visitationerne bruger den enkelte visitator tid på at udforme den endelige bestilling af ydelser samt føre dialog med udførerleddet vedrørende eventuelle justeringer. Visitatorerne arbejder i denne fase med at sikre, at den pågældende borger tilkendes de ydelser, som
borgeren har brug for og ret til ifølge gældende regler. Bevillingen tager udgangspunkt i borgerens
aktuelle funktionsniveau og kommunens vedtagne kvalitetsstandarder. Opgaver i så henseende fylder
knap 3,5 timer ugentligt for den gennemsnitlige visitator og udgør dermed den mest tidskrævende
indirekte brugerrettede opgave for denne medarbejdergruppe. Der bruges desuden en væsentlig andel
tid på færdiggørelse af tilbagevendende revisitationer samt revisitationer grundet ændringer.
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Den løbende tidsmåling godtgør, at færdiggørelse af visitationsbesøg isoleret set er den mest tidskrævende indirekte brugerrettede opgave. Opgaven kræver dog ikke ”blot” megen tid. Den opleves også
som vigtig. I oplevelsesmålingerne er respondenterne blevet bedt om at vurdere deres opgaver i relation til, hvor vigtige de er i forhold til at sikre en høj kvalitet i plejen, samt hvorvidt de pågældende
opgaver har et forenklingspotentiale (jf. afsnit 7 om oplevelsesmålingen). Når det gælder færdiggørelse af visitationsbesøg mener fire ud af ti respondenter, at opgaven er vigtig og samtidig, at den har
potentiale for forenkling. Der er dog flere, som anser opgaven for vigtig, men uden de helt store forenklingsmuligheder.
På tværs af kommuner kan der i øvrigt konstateres væsentlige forskelle i visitatorernes tidsanvendelse
på færdiggørelse af visitationsbesøg. Det gennemførte kortlægningsstudie samt den indsamlede dokumentation vedrørende de undersøgte kommuners organisering af hjemmeplejeområdet, indikerer,
at lokale variationer i tilrettelæggelsen af myndighedsarbejdet skaber forskelle i tidsanvendelse på
hovedopgaver som forberedelse, gennemførelse og færdiggørelse af visitation. Der skal dog mere
dybgående undersøgelser til for at blotlægge forklaringer på de observerede mønstre.
Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
Ved siden af færdiggørelsesarbejdet bruger visitatorerne også tid på kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Det gælder både kontakt til udførersiden samt kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere såsom fysioterapeuter, praktiserende læger og sygehuspersonale. Samlet set anvender visitatorerne knap 3,5 timer ugentligt på opgaver med kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Det
er således en væsentlig andel af visitatorens tid, der bliver brugt hertil og som nævnt i personasbeskrivelsen (afsnit 3), oplever visitatorerne ofte den eksterne kommunikation som tung.
I den løbende tidsmåling er det særligt den specifikke opgave ’kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere’ (opgave 2.1.3) såsom fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer mv., der er tidskrævende, men også kontakten til sygehuse og den løbende kontakt til leverandører (bl.a. afstemning i
forhold til bestilling af ydelser) er af betydning for respondenterne, når oplevelsesmålingen og den
retrospektive måling inddrages.
Oplevelsesmålingen viser, at visitatorerne ser potentiale for forenkling af kontaktopgaverne til eksterne samarbejdspartnere. For så vidt angår kontakt til henholdsvis sygehus og praktiserende læge, vurderer ca. 55 % af respondenterne, at denne opgavetype er vigtig for arbejdet med borgeren i hjemmeplejen samtidig med at opgaven indeholder et forenklingspotentiale.
For så vidt angår kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere, der som nævnt ovenfor fylder
mest ifølge den løbende tidsmåling, vurderer 34 % af respondenterne opgaven som vigtig og med forenklingspotentiale. Når det gælder den løbende kontakt til leverandører, er andelen af respondenter
som vurderer opgaven som vigtig og med et forenklingspotentiale på små 40 %. Det kan altså med
fordel udredes, hvordan visitatorernes kontakt til eksterne samarbejdspartnere kan smidiggøres og
koordineres. På tværs af kommuner har undersøgelsen dog vist en vis lokal spredning i tidsforbruget
på kontaktopgaver. Det tyder således på, at der er forskelle på, hvordan kontakten foregår og varetages i praksis. De efterfølgende valideringsinterviews med kontaktpersoner i kommunen viser desuden,
at der fra kommune til kommune er forskellige oplevelser af, hvor godt samarbejdet er med eksterne
parter.
4.2

Fokusområder - udførersiden
Personalet i udførersiden er den gruppe, der bruger mest tid på direkte brugerrettede opgaver. Samtidig er det også den gruppe, hvor de interne opgaver fylder mindst. Dermed optager de indirekte brugerrettede opgaver også for frontmedarbejderne en del tid i deres hverdag. For SSA'erne og SSH'erne
udgør den indirekte tid godt 15 %, mens tallet for hjemmesygeplejerskerne er noget højere – godt 41
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%. For plejepersonalet er udpeget tre fokusområder, der alle optager en del tid, opfattes som vigtige
og har forenklingspotentiale. Fokusområderne er:




Journalføring
Samarbejde med sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Medicinhåndtering

Journalføring
Fælles for både SSH'erne, SSA'erne og hjemmesygeplejerskerne er, at de næsten entydigt vurderer
denne opgave som værende vigtig i forhold til hjemmeplejearbejdet. Samtidig fremgår det, at netop
denne opgave optager en del tid. For SSH'erne fylder journalarbejdet sammenlagt 42 minutter, mens
det for SSA'erne fylder 1 time og 22 minutter ugentligt. Hjemmesygeplejerskerne bruger væsentligt
mere, da de sammenlagt anvender 2 timer og 23 minutter på denne opgave. Oplevelsesmålingen viser ikke et entydigt billede, da en meget stor andel placerer sig i kategorien, hvor de vurderer, at der
ikke er forenklingspotentiale. Dette viser sig i særdeleshed blandt hjemmesygeplejerskerne. Når opgaven alligevel fremhæves som et fokusområde skyldes det dens vigtighed og relativt store tidsfylde i
hverdagen.
34 % af SSH'erne vurderer, at journalføringsarbejdet har potentiale for forenkling, mens tallet for
SSA'erne er 25 %. Blandt hjemmesygeplejerskerne er det 20 %, der vurderer, at opgaven har et forenklingspotentiale.
Journalføring indebærer primært to opgaver; dokumentation og orientering. For alle medarbejdergrupper gælder det, at tidsforbruget er ligeligt fordelt på de to opgaver. Den løbende orientering i
borgerens journal dækker over det forberedelsesarbejde hjælperen eller assistenten foretager sig inden et besøg. Inden en medarbejder tager ud til en borger, skal de forholde sig til borgerens aktuelle
tilstand. Dette gøres både for at sikre at borgeren får den korrekte hjælp, men samtidig også for at
borgeren har en oplevelse af, at hjælperen eller assistenten er bevidste om den enkelte borgers situation. Medarbejderne kan ofte læse på deres håndholdte computer om borgerens situation.
Den anden del (dokumentation) drejer sig om frontpersonalets ansvar i forbindelse med dokumentation af udførte ydelser samt ændringer hos borgeren. Som det er tilfældet med orienteringen, foregår
dokumentationen gennem kommunens omsorgssystem7. Der er forskel på, hvordan der dokumenteres
via forskellige omsorgssystemer. I nogle systemer tjekker medarbejderen den enkelte opgave af i
borgerens profil, mens de i andre systemer udelukkende krydser mere overordnede kategorier af –
dvs. praktisk hjælp, personlig pleje m.v.
At SSA'erne bruger mere tid på journalføring end SSH'erne skyldes hovedsagligt, at assistenterne også har et medicinfagligt ansvar i ydelsen til borgeren. Det samme gør sig gældende for hjemmesygeplejerskerne, der har udvidet ansvar for både pleje og medicinering. Det er blandt andet hjemmesygeplejerskerne, der skriver ordinationen ind i borgerens profil, og sørger for hele tiden at holde den
opdateret. Det er således hjemmesygeplejerskens ansvar at udarbejde risikovurderinger hos borgeren
i forhold til medicinering. Alle overvejelser i den forbindelse skrives ind i profilen. Endvidere skal det
nævnes, at eftersom hjemmesygeplejersken primært varetager borgere med uregelmæssigt medicinindtag, vil dokumentation af medicinske forhold optage mere tid, end i forhold til situationer med regelmæssig medicinindtag. Der er klare regler for hvordan medicineringen skal foregår, som beskrevet
i vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.
Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at der ses forskelle på tværs af kommunerne på tidsanvendelsen til journalføring, og at der således kan være lokale forskelle i journalføringspraksis.
7

Elektronisk system til håndtering af borgerens stamdata, kontaktoplysninger og oplysninger om borgerens helbredstilstand, sociale forhold og hvilke

ydelser der er bevilliget.
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Samarbejde med sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Dette fokusområde er primært udvalgt med baggrund i hjemmesygeplejerskernes og SSA’ernes besvarelser, hvilket skyldes deres større andel i samarbejdet med sundhedsfaglige samarbejdspartnere.
Hjemmesygeplejerskerne bruger således omkring to timer ugentligt på kontakt til sundhedsfaglige
samarbejdspartnere. Samarbejdet inkluderer sygehuse, praktiserende læger samt andre samarbejdspartnere inden for det sundhedsfaglige område. Den typiske SSA'er bruger ca. 35 minutter ugentligt
på kontakten til de sundhedsfaglige samarbejdspartnere.
Kontakten til sygehusene foregår hovedsagligt i forbindelse med udskrivninger. I den forbindelse er
myndighedssiden inddraget for at vurdere behov for hjemmepleje, mens hjemmesygeplejerskerne og
SSA'erne er i dialog med sygehuset om, hvilken type pleje der skal udføres samt endelig udarbejdelse
af medicinlisten.
Kontakten til den praktiserende læge har samme indhold som kontakten til sygehusene. Plejepersonalet forhører sig hos lægen om dennes vurdering af borgerens tilstand. Vurderingen af borgerens behov
for hjælp afstemmes mellem praktiserende læge, sygehus og visitator.
Efterfølgende den egentlige måling gennemførtes interview med gruppeledere i hjemmeplejen. Gruppelederne gav udtryk for, at hjemmesygeplejerskerne og SSA'erne ofte bruger meget tid på at forventningsafstemme, hvilke plejeydelser, der kan udføres i kommunalt regi. Dette arbejde medfører i
flere tilfælde frustrationer for plejepersonalet, da de i denne kommunikation nemt kommer til at give
indtryk af at være strikse og have et manglende fokus på borgeren.
Hjemmesygeplejerskerne bekræfter i oplevelsesmålingerne, at kontakten til andre sundhedsfaglige
partnere er vigtig. Samtidig ser de et relativt stort forenklingspotentiale. 73 % af hjemmesygeplejerskerne har i oplevelsesmålingen givet udtryk for, at kontakten er vigtig, samtidig med at opgaven kan
forenkles. Denne forholdsvis entydige besvarelse skal ses i lyset af en høj besvarelsesprocent. I omegnen af 75 % af hjemmesygeplejerskerne har leveret besvarelse på spørgsmålene om kontakt til de
sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Den synlige enighed samt kommentarerne fra de uddybende
interviews viser, at dette område bør undersøges nærmere med henblik på afregulering og effektivisering.
Medarbejderne nævner endvidere, at en udvidet central oplysning om lovgivningens hjemmel til de
sundhedsfaglige partnere, så disse i højere grad forberedes på deres rolle i relation til den kommunale
hjemmepleje, kan gøre kontakten lettere.
Medicinhåndtering
Inden for medicinhåndtering, er det særligt genbestilling, der udgør et område med stort forenklingspotentiale. Den typiske hjemmesygeplejerske bruger lige under 1 time ugentligt på opgaven, mens
SSA'eren bruger 25 minutter ugentligt.
I forbindelse med genbestilling af medicin skal hjemmesygeplejersken eller SSA'en kontakte den praktiserende læge for at få recepten fornyet. Ofte er fornyelsen en formsag, men optager alligevel en del
tid i det ugentlige arbejde.
Oplevelsen er, at tidsforbruget er større, i de tilfælde, hvor dosispakket medicin enten ikke kan leveres, eller hvor den praktiserende læge ikke ønsker at udskrive medicin i dosispakker. Der vil utvivlsomt altid være et vist tidsforbrug i forbindelse med de patienter, der har varierende og ustabil medicinering, da genbestillingen i sådanne tilfælde vil kræve en større grad af dokumentation, samtidig
med at dosismedicinering ikke er en mulighed.
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80 % af hjemmesygeplejerskerne har i oplevelsesmålingerne givet udtryk for, at opgaven er vigtig for
deres arbejde med borgeren. Halvdelen af disse mener samtidig, at opgaven indeholder et stort forenklingspotentiale.8 Billedet for SSA'er er næsten parallelt med en svarprocent på 76 %, hvor samtlige
respondenter anser opgaven for særdeles vigtig for arbejdet med borgeren, mens halvdelen samtidig
vurderer at opgaven har potentiale for forenkling. Da opgaven næsten udelukkende varetages af disse
to grupper, er det valgt at holde besvarelserne fra SSH'erne ude af denne analyse. Den typiske SSH'er
bruger ca. 7 minutter ugentligt på opgaver med medicinhåndtering.
Der ligger muligvis en tidsbesparelse på bedre udnyttelse af PEM, hvor begge parter i højere grad bruger redskabet til kommunikationen angående borgerens medicinprofil. Dette er dog en udokumenteret
antagelse, der kræver yderligere undersøgelse.
4.3

Betydningen af opgaver i relation til projektdeltagelse og arbejdsgrupper samt udfyldelse af
spørgeskemaer
Afslutningsvist er det værd at belyse respondenternes holdning til opgaver vedrørende projekter, særlige arbejdsgrupper samt aktiviteter i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemamaterialer. Denne
type opgaver kan udspringe af såvel statslige som kommunale initiativer. Tidsmålingen godtgør, at der
bruges nogenlunde lige meget tid på statslige og lokale projektopgaver m.v. Ligeledes opleves opgaverne at rumme forenklingspotentialer – både hvad angår de statslige og lokale initiativer. Der er dog
stor variation for så vidt angår vurderinger af vigtigheden heraf på tværs af medarbejdergrupperne.
En væsentlig andel af respondenterne mener dog, at disse opgaver om ikke andet så i hvert fald har
forenklingspotentiale.
Således har knap 58 % af visitatorerne tilkendegivet, at de både anser opgaven som værende vigtig
samtidig med, at der er et forenklingspotentiale.
I opgaver, der relaterer sig til besvarelse af spørgeskemaer i forbindelse med statslige undersøgelser
eller indberetninger til forvaltningen i forbindelse med personaleoptællinger og trivselsundersøgelser
er der forskel på om opgaverne er af statslig eller kommunal karakter. For visitatorer gælder det, at
der er flere, som mener der er forenklingspotentiale ved de statslige undersøgelser. For visitatorerne
er det næsten syv ud af ti, der mener, at denne type statslige opgaver er vigtige og har forenklingspotentiale. For opgaverne i kommunalt regi er tallet 56 %. Det forholder sig omvendt for lederne, hvor
flere ledere mener, at der er et større forenklingspotentiale ved kommunale opgaver i forhold til statslige. Her er tallene henholdsvis 66 og 62 %
Visitatorerne og ledernes holdning er i højere grad positivt stemt overfor disse opgaver i forhold til de
øvrige frontpersonalegrupper. På tværs af myndigheds- og udførersiden er det tydeligt, at denne opgave opleves som mindre vigtig for medarbejdere med tæt kontakt til borgeren, mens opgaven opleves vigtig for medarbejdere, der arbejder med opgaver længere væk fra borgeren.
For lederne på udførersiden gælder det, at de gennemsnitligt pr. uge bruger 1 time på såvel kommunale som statslige iværksatte projekter, indberetninger samt besvarelse af spørgeskemaer. Frontpersonalet bruger generelt mindre tid på denne type opgaver.
Opgaven optager på den led en del tid, samtidig med at den anses for vigtig i arbejdet med hjemmeplejen. I de opfølgende interviews, gav en stor del af lederne udtryk for, at de i høj grad brugte projektarbejdet som en generel udviklingsplatform samt en mulighed for at få læring og refleksion ind i
relevante personalegrupper. Samtidig gav de udtryk for, at projektarbejdet også har en bagside, da de
på det ledelsesmæssige plan bruger meget energi på projekterne og derfor ikke altid har den ønskelige tid til den daglige ledelse. Flere gav udtryk for at færre, men større projekter, ville være optimalt.

8

Svarprocenten på denne opgave er høj, 84 %, hvorfor resultatet må anses at være retvisende for hjemmesygeplejerskernes oplevelse af opgaven
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5.

KORTLÆGNING AF OMRÅDET
Nærværende undersøgelse af hjemmeplejeområdet omfatter personalegrupper i den udkørende
hjemmepleje som har tilknytning til borgerne samt den hertil knyttede visitation.
Hjemmepleje er en offentlig ydelse, der udføres i borgerens eget hjem. Hjemmepleje kan bestå af såvel praktisk hjælp som personlig pleje samt sygepleje.
Betegnelsen ”personlig hjælp og pleje” dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, hjælp til
at komme op af og i seng eller få tøj på. Personlig pleje kan også bestå i hjælp til at spise eller lignende. Den praktiske hjælp i hjemmet kan være hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask eller indkøb.
Den praktiske hjælp kan også bestå i, at man får mad fra den kommunale madordning. Sygeplejen
kan bestå af medicindosering, sårpleje samt generel observation af borgerens helbredstilstand.
Personlig og praktisk hjælp gives mest i dag- og aftentimerne, men har man behov for hjælp på andre
tidspunkter af døgnet, har man også ret til det.
Hjemmepleje tildeles efter servicelovens § 83 og hjemmesygepleje efter sundhedslovens § 138.
I nedenstående afsnit præsenteres særlige kendetegn ved personalegrupper på hjemmeplejeområdet,
som er relevante i forhold til denne undersøgelse.

5.1

Medarbejdertyper
Medarbejdertyperne i hjemmeplejen består af forskellige personalegrupper som i større eller mindre
grad udfører direkte og indirekte brugerrettede opgaver.
Plejepersonale
Social- og sundhedshjælpere (SSH): Har en 14 måneders grunduddannelse, der veksler mellem skoleperioder og praktikophold. Hjælperne kan videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter på små
to år. Social- og sundhedshjælpere kan efteruddanne sig via arbejdsmarkedsuddannelserne.
Social- og sundhedsassistenter (SSA): Har, i forlængelse af hjælperuddannelsen, en grunduddannelse
på 20 måneder. Social- og sundhedsassistenter kan efteruddanne sig via arbejdsmarkedsuddannelserne.
Hjemmesygeplejersker: Har en 3½-årig uddannelse (professionsbachelorgrad).
Udover de nævnte personalegrupper kan plejepersonalet også bestå af sygehjælpere, hjemmehjælpere og ufaglærte. SSA, SSH, sygehjælpere, hjemmehjælper, ufaglærte og hjemmesygeplejersker er det
primære udførende personale i forhold til at udføre personlig pleje og praktisk hjælp. Der er overlap
mellem de opgavetyper som personalegrupperne udfører, men SSH, sygehjælpernes, hjemmehjælpernes og de ufaglærtes opgaver adskiller sig fra SSA´ernes og hjemmesygeplejerskernes. De to
sidstnævnte grupper har bl.a. ansvar for medicinhåndtering og journalføringsopgaver. SSH´ernes,
sygehjælpernes, hjemmehjælpernes og de ufaglærtes primære arbejdsopgaver er direkte plejeopgaver og i mindre grad indirekte opgaver knyttet til hjemmeplejen
Hjemmeplejeledere: Rekrutteres ofte blandt personer, der har arbejdet i plejesektoren. Ofte er det
social- og sundhedsassistenter, der ansættes som ledere. Lederne kan efteruddanne sig via arbejdsmarkedsuddannelserne eller andre kvalificeringsforløb rettet mod ledere.
Gruppeledernes opgaver kendetegnes ved mange administrative opgaver. Nogle områdeledere/gruppeledere har direkte ledelsesansvar, mens andre ikke har. Udover de administrative opgaver
tager områdeledere og gruppeledere også del i visse typer af den daglige pleje. Opgavefordelingen er i
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høj grad tilrettelagt via lokal organisering af hjemmeplejen bl.a. afhængigt af hvor store de enkelte
grupper (og kommuner) er.
Visitatorer: Er kommunens myndighedsperson og har bl.a. ansvar for at vurdere og afgøre hvilke services, der skal tilbydes borgerne. Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og KL står bag de
nyeste visitatoruddannelser. Generelt øges kompleksiteten til stadighed i myndighedsarbejdet. Der er
nye udfordringer i form af større behov for tværgående visitationsarbejde af hensyn til sammenhæng i
indsatsen og nye målgrupper, støt stigende efterspørgselspres og udmøntning af regler bl.a. vedrørende frit leverandørvalg. Den typiske visitator har en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske eller ergoterapeut.
Visitatorledere: Har ikke så fast en baggrundsprofil som de øvrige grupper, men råder dog typisk over
uddannelse og erfaring som sagsbehandler. Alt afhængig af grunduddannelse, har de forskellige efterog videreuddannelsesmuligheder.
5.2

Organisering af hjemmeplejen
Der er store lokale forskelle på, hvordan hjemmeplejen er organiseret i de enkelte kommuner. Generelt er bestiller og udførerdelen adskilt både organisatorisk og fysisk. Hjemmesygeplejen er i de fleste
kommuner strukturelt adskilt fra hjemmeplejegrupperne. Praktisk er der i nogle grupper tilknyttet
hjemmesygeplejersker direkte til hjemmeplejegrupperne, mens de i andre kommuner fungerer selvstændigt.
Som følge af fritvalgsordningen skal alle kommuner skabe rammerne for frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor stor en del af hjemmeplejen, der varetages af private leverandører. I en enkelt af denne undersøgelses kommuner er
store dele af den praktiske hjælp og personlige pleje varetaget af private leverandører, men ellers er
billedet, at det overvejende er kommunerne der varetager den personlige pleje, mens de private leverandører i højere grad varetager opgaverne i relation til praktisk hjælp i hjemmet.
Nogle kommuner er begyndt at anvende en teamstruktur, hvor medarbejderne deles mere op efter
ydelsestyper. I denne struktur, vil der ofte være et team, der varetager samtlige rengøringsopgaver
hos borgerne. Plejen foretages ligeledes særskilt af et andet team.
Kommunerne har som hovedregel organiseret deres hjemmeplejegrupper i forskellige geografiske distrikter. Hvert distrikt har en gruppeleder med ansvar for et givet antal hjemmeplejegrupper. Antallet
af medarbejdere, der er tilknyttet de enkelte distrikter afhænger af størrelsen af det geografiske område, som hjemmeplejedistriktet dækker. De enkelte ansvarsområder for gruppelederne er ofte påvirket af størrelsen af hjemmeplejedistriktet, tradition og kultur i den enkelte kommune, praktiske forhold og graden af decentralisering i kommunen.

5.3

Opgavekataloger og regulering
Med udgangspunkt i såvel dokumentstudier som den nærmere kortlægning af hjemmeplejeområdet,
produceredes en liste med ca. 150 særskilte opgaver fordelt på tre generelle medarbejdertyper: Ledere (på såvel myndigheds- som udførersiden), hjemmeplejepersonale samt visitatorer. Plejegruppen
fordeltes yderligere på tre medarbejdertyper: SSH’er, SSA’er og hjemmesygeplejersker. Bruttolisten
dannede udgangspunkt for det endelige opgavekatalog, der herefter omformedes til spørgeredskaber
målrettet til undersøgelsens forskellige medarbejdergrupper.
I den gældende metodevejledning for AKVA-undersøgelser anføres det, at et endeligt opgavekatalog
ikke bør indeholde mere end 50-100 opgaver (items). Det er lykkedes at holde kataloget på hjemmeplejeområdet inden for denne anbefaling samtidig med, at de anvendte undersøgelsesredskaber inkluderer et antal spørgsmål og dimensioner, som i tilstrækkelig grad har givet alle medarbejdere mulighed for at registrere deres respektive tidsforbrug uden større problemer.
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De indirekte opgaver er i relevante tilfælde koblet til statslig og/eller lokal regulering. Dette aspekt
behandles nærmere i kapitel 8.
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6.

TIDSMÅLING
Dette afsnit indeholder en nærmere præsentation af den gennemførte tidsmåling.
Hvis ikke andet eksplicit nævnes, er udgangspunktet de kontinuerlige tidsregistreringer, hvor medarbejderne over en afgrænset periode har angivet deres forbrug af tid på de undersøgte opgavekategorier og aktiviteter. Der skal mindes om, at hjemmeplejens frontpersonale har registreret tidsforbrug
gennem en hel uge (mandag-søndag), mens øvrige medarbejdertyper har tidsregistreret over to uger.
De følgende afsnit tager i øvrigt afsæt i en overenskomstmæssigt defineret normaluge på 37 timer. I
alle tilfælde er der tale om præsentation af gennemsnitværdier for tidsforbrug på en given opgave/aktivitet pr. uge.
Kapitlet er delt i to. Første del omhandler de enkelte medarbejdergruppers tidsforbrug, mens anden
del går tættere på tidsforbruget i det, der kan defineres som en typisk enhed på henholdsvis myndigheds- og udførersiden.

6.1

Medarbejdergrupper
Fokus er på medarbejdere, der mest direkte har at gøre med hjemmeplejeområdets brugere – det vil
sige SSH´er, SSA´er, hjemmesygeplejersker og visitatorer. Tidsanvendelsen for samtlige medarbejdertyper forefindes i oversigtsform i bilag C.

6.1.1 Frontmedarbejdernes tidsanvendelse på indirekte brugerrettede opgaver

Alt afhængig af medarbejdertype er de indirekte brugerrettede opgaver inddelt i en række kategorier,
der for de flestes vedkommende igen er sektioneret i et antal opgaver og aktiviteter.
For så vidt angår medarbejderne i udførerleddet tegner der sig et billede, hvor enkelte kategorier fylder meget i relation til indirekte opgaver.
1. Vejtid: Såvel hjemmesygeplejersker, SSA’er og SSH’er bruger naturligt nok en del tid på transport. En typisk arbejdsdag består for alle tre gruppers vedkommende af en række besøg. Selv
med skarp fokus på at minimere ’vejtid’, vil der grundet afstand mellem brugernes hjem gå en del
af arbejdstiden med transport. SoSu-personalet anvender ca. fire timer ugentligt på transport,
mens hjemmesygeplejerskerne bruger en smule mindre – nemlig ca. 3 timer.
2. Journalføring: Der skal føres journal for borgere, der modtager hjemmeplejeydelser. Medarbejdere har også pligt til at orientere sig i relevante journaler. Det er SSH’erne som anvender mindst
tid på journalisering – både i absolutte minuttal og som andel af det samlede tidsforbrug på indirekte brugerrettede opgaver. Hjælperne bruger lige under én time ugentligt på journalopgaver,
mens hjemmesygeplejersker anvender ca. 6 timer. SSA’erne placerer sig mellem de to yderpunkter. Såvel kortlægningsprocessen, som de opfølgende interviews gennemført i forbindelse med
målingsfasen, viser at journaliseringsarbejdet på én og samme tid opleves som ressourcekrævende og ganske centralt for at levere hjemmepleje af høj kvalitet. Kontinuiteten i omsorgs- og plejearbejdet sikres ganske betragteligt via den løbende dokumentation og orientering i brugerens
journal m.v. For alle tre medarbejdergrupper gælder det, at de stort set anvender lige meget tid
på læsning og notering i brugerens journal.
3. Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere: Denne opgave fylder i særdeleshed for
SSA’er og hjemmesygeplejersker, mens hjælperne kun i meget begrænset omfang bruger tid herpå. I absolutte tal bruger hjemmesygeplejerskerne markant mest tid på at kommunikere med
sundhedsfaglige partnere. Procentuelt anvender SSA’er ca. 2 % af de indirekte opgaver herpå,
mens det lignende tal for hjemmesygeplejerskerne er ca. 6 %. Igen er der tale om en opgave, der
på den ene side opfattes som uundgåelig for at yde ordentlig pleje, hjælp og omsorg og på den
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anden side indeholder et forenklingspotentiale – på den vis, at tid brugt på at afvente kontakt til
sundhedsfaglige personer som praktiserende læge eller sygehuspersonaler kunne reduceres.
4. Håndtering og dosering af medicin: Opgaven er ikke blandt de mest tidskrævende, men optager dog hjemmesygeplejerskerne omkring to timer om ugen, mens SSA’er anvender ca. en time
pr. uge på denne opgave. SSH’er bruger derimod stort set ingen tid (8 minutter pr. uge) på opgaver i relation til brugernes medicin. Det primære ansvar for håndtering m.v. af medicin er placeret
hos autoriserede sundhedspersoner som hjemmesygeplejersker og SSA’er. Lokale beslutninger for
delegering af sundhedsopgaver skaber dog variationer på tværs af eksempelvis kommuner.
5. Spørgeskema og indberetning: På udførersiden bruger medarbejderne typisk en halv time
ugentligt på opgaver med spørgeskemaer og indberetninger. Relativt fylder opgaven mest for
SSH’er, der anvender ca. 1% af deres tid herpå. I øvrigt er indberetninger og rapportering af oplysninger og data vedrørende aktivitet i hjemmeplejen en opgave, der primært varetages på lederniveau og altså ikke i så voldsom grad påhviler frontpersonalet.
På tværs af de tre medarbejdergrupper optager transport og journalføring hovedparten af den tid, der
ugentligt bruges på indirekte brugerrettede opgaver. Tendensen er sådan, at hjemmesygeplejersker
anvender klart mest tid på journalføring, mens SoSu-personalet anvender mest tid på transport. Dette
mønster hænger sammen med de forskellige kompetence- og virkefelter medarbejderne har. Grundet
lovformelige samt faglige årsager, varetager hjemmesygeplejersker et større antal indirekte brugerrettede opgaver – det vil sige administrative opgaver, der ikke indebærer brugerkontakt, men alligevel
er direkte knyttet til levering af ydelser (eks. forberedelsestid, indberetning og dokumentation). Særligt hjælperne er derimod meget mere orienteret mod levering af den faktiske pleje.
For så vidt angår visitatorerne er det, indirekte brugerrettede opgaver i forbindelse med kerneydelsen
– hjemmeplejerelateret sagsbehandling – der tager tid.
1. Forberedelse af visitation: Her er der tale om den del af sagsbehandlingsarbejdet, der ligger
forud for et givent borgerbesøg. Visitatorer bruger 1 time i ugen på denne opgave.
2. Færdiggørelse af visitation: Opgaverne i relation til endelig dokumentation for myndighedsafgørelsen, udarbejdelse af selve afgørelsen og formidling heraf fylder ganske meget i visitatorernes
dagligdag. Ugentligt anvender visitatorerne omkring 3 timer på sådanne opgaver.
3. Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere: Også myndighedssiden har kontinuerlig
kommunikation med fagpersoner og institutioner om status og udvikling hos borgere, der står til
at modtage eller allerede modtager hjemmepleje. Der bruges gennemsnitligt ca. 2 timer på kontakt pr. uge.
Ovenstående udgør de tidsmæssigt største indirekte brugerrettede opgaver for visitatorer. Der er tydeligvis tale om centrale elementer i enhver visitationsproces, der går fra borgerens henvendelse henover forberedelse af besøg til efterbehandling og formidling. I den forbindelse anvendes der typisk tid
på kontakt med leverandører, indhentning af supplerende oplysninger hos sundhedsfaglige parter,
sparring med interne konsulenter samt manuelle opgaver som kopiering, afsendelse af breve m.v.
Myndighedsmedarbejdere bruger også en del tid på transport, små to timer pr. uge.
Neden for følger informationer vedrørende tidsanvendelsen i de fire medarbejdertyper:





Hjemmesygeplejersker
SSA’er
SSH’er
Visitatorer
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For hver type gengives



Generel fordeling mellem direkte og indirekte brugerrettede opgaver, interne opgaver samt en
mindre restgruppe, benævnt øvrige opgaver
Specifik fordeling pr. kategori for så vidt angår de indirekte brugerrettede opgaver. (søjleudtræk)

Figur 11. Tidsanvendelse på opgavetyper for hjemmesygeplejersker med indirekte opgaver
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1 time, 3%

Samarbejde og projektarbejde
Øvrige indirekte brugerrettede
opgaver
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Figur 12. Tidsanvendelse på opgavetyper for SSA'ere med indirekte opgaver9
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Figur 13. Tidsanvendelse på opgavetyper for SSH'ere med indirekte opgaver10
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Summering af indirekte tid stemmer ikke med summering af udsnit over indirekte opgaver. Dette skyldes udelukkende at tallene er blevet afrundet, til

nærmeste hele tal eller procent.
10

Summering af indirekte tid stemmer ikke med summering af udsnit over indirekte opgaver. Dette skyldes udelukkende at tallene er blevet afrundet, til

nærmeste hele tal eller procent.
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Figur 14. Tidsanvendelse på opgavetyper for visitatorer med indirekte opgaver11
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Summering af indirekte tid stemmer ikke med summering af udsnit over indirekte opgaver. Dette skyldes udelukkende at tallene er blevet afrundet, til

nærmeste hele tal eller procent.
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6.2

Forskelle i tidsforbrug i medarbejdergrupperne – på tværs af kommuner
Resultaterne præsenteret i de forrige afsnit, hviler på gennemsnitsværdier for en given medarbejdertype. I det følgende ses der nærmere på spredningen i tidsforbruget – med fokus på de indirekte brugerrettede opgaver. I den forbindelse gøres der fremstillingsteknisk brug af såkaldte boksplots, som
der kan læses lidt om i kassen nedenfor.
Selvom hjemmeplejeområdet er omfattet af overordnet regulering, er den præcise tilrettelæggelse og
udførelse af diverse opgaver betinget af lokale organiseringsformer, sammensætninger af personalegrupper og kompetencerne hos såvel medarbejdere som ledere. Dertil kommer, at givne forhold skaber store variationer i tidsanvendelsen på bestemte opgaver. Vejtid er nok det mest oplagte eksempel: Det gør typisk en forskel på transportsiden, om hjemmeplejen servicerer en tættere bebygget
byzone eller virker ud i et større geografisk, men måske tyndt befolket, område.
Spredningen i det samlede tidsforbrug opgøres i forhold til: SSA’er; SSH’er; hjemmesygeplejersker og
visitatorer. For så vidt angår de indirekte brugerrettede opgaver skelnes der mellem hjemmeplejepersonale (hvor SSA’er og SSH’er altså samles); hjemmesygeplejersker; visitatorer.
De følgende figurer viser nedre og øvre kvartil. Ligeledes markeres minimum- og maksimumniveau
blandt de inkluderede medarbejdere.
Der er nogen variation i, hvor meget tid medarbejderne bruger på de tre hovedområder: Direkte og
indirekte brugerrettede opgaver samt interne funktioner. Øvrige opgaver varierer også i volumen, men
er totalt set af mere begrænset omfang.
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Figur 15. Spredning i hjemmesygeplejerskernes tidsanvendelse på overordnede opgavetyper (timer)
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Spredningen i hjemmesygeplejerskernes tidsforbrug varierer noget fra kategori til kategori, men er i
øvrigt ikke væsensforskelligt fra det som observeres i de følgende medarbejdergrupper. De største
udsving findes i de direkte brugerrettede opgaver, hvor hjemmesygeplejerskerne i én kommune bruger 19,2 timer ugentligt på direkte brugerrettede opgaver, mens de i en anden bruger 10,9 timer.
Figur 16. Spredning i hjemmesygeplejerskernes tidsanvendelse på indirekte brugerrettede opgaver (timer)
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Af ovenstående figur ses, at spredningen i tidsanvendelse på de indirekte opgaver er størst inden for
kategorier som journalføring, kontakt til sundhedsfaglige parter og medicinhåndtering m.v. Særligt i
forhold til journalføringen er der synlige forskelle blandt de deltagende kommuner. Der er således én
kommune, hvor hjemmesygeplejerskerne har registreret at de bruger 8,9 timer ugentligt på journalføring. I den anden ende af skalaen findes en kommune hvor hjemmesygeplejerskerne bruger 2,2 timer
ugentligt. Ovenstående variation kan med fordel betragtes i sammenhæng med den anden opgave
indeholdende stor spredning; medicinhåndtering. Det er således, at de to kommuner, der udgør yder-
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punkterne i spredningen på journalføring også placerer sig i hver sin ende for så vidt angår medicinhåndtering - her dog med modsatrettet fortegn. Til dette skal det siges, at en del kommuner arbejder
med samme journal uanset om det er vedrørende pleje eller medicin. Dermed kan det være svært for
enkelte kommuner tidsmæssigt at afskille de to opgaver.
Figur 17. Spredning i visitatorernes tidsanvendelse på overordnede opgavetyper (timer)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 Direkte brugerrettet

2 Indirekte
brugerrettet

3 Interne opgaver

4 Øvrige opgaver

Blandt visitatorerne er spredningen størst i relation til direkte brugerrettede opgaver som personlig
kontakt med brugere og/eller pårørende samt de egentlige visitationsbesøg. De største udsving ses
også ved de direkte brugerrettede opgaver samt i forbindelse med øvrige opgaver. Sidstnævnte tendens er ikke overraskende. ’Øvrige opgaver’ kan dække over en lang række mindre funktioner og tidsforbruget herpå må derfor antages at være ret varierende for medarbejder til medarbejder. I forhold
til de direkte brugerrettede opgaver er spredningen fra 12,7 timer ugentligt til 4,2 timer. Der er ikke
en umiddelbar forklaring på dette udsving.
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Figur 18. Spredning i visitatorernes tidsanvendelse på indirekte brugerrettede opgaver (timer)
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For så vidt angår de indirekte brugerrettede opgaver ses igen en stor spredning på nogle af de funktioner, der optager megen tid på myndighedssiden. Særligt i forhold til den løbende kontakt til leverandører er der stor spredning. Dette skyldes, at visitatorerne i en enkelt kommune i udpræget grad har
et stort tidsforbrug på denne opgave. I denne kommune bruger visitatorerne 5,5 timer ugentligt på
kontakten til leverandørerne, mens medianen ligger på ca. 1 time. Spredningen kan have forskellige
grunde, men skyldes bl.a., at kommunen med den forholdsvis store tidsanvendelse, har inkluderet en
del af arbejdet, der bliver udført i forbindelse med forberedelse og færdiggørelse af visitationer i tilknytning til kontakt med leverandører.
Den anden kategori, der har relativ stor spredning er samarbejde og projektarbejde, hvor der i en enkelt kommune bliver brugt 3,1 timer ugentligt, mens medianen ligger på 0,4. Kommunen med den
højeste tidsanvendelse på opgaven har ligeledes i den retrospektive måling registreret et over gennemsnitligt tidsforbrug for så vidt angår projektarbejde m.v. Kommunen anvender altså i udpræget
grad projektarbejde og samarbejdsfora som en integreret del af arbejdsprocessen.
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Figur 19. Spredning i SSH'ernes tidsanvendelse på overordnede opgavetyper (timer)
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Social- og sundheds medarbejderne afviger kun en smule fra hinanden på de generelle kategorier.
Det er forventeligt, at der på målingerne af frontmedarbejderne ikke er de store spredninger. Da disse
medarbejdertypers arbejdsuge ikke indeholder de store forskelle, betyder det en mere regelmæssig
arbejdsrytme. Når der alligevel opleves spredninger - som eksempelvis ovenstående, hvor der er et
spring i de direkte opgaver fra 18,9 timer til 27,3 timer ugentligt - kan det eksempelvis skyldes variationer i forskelle i respondenternes ansvarsområder således, at nogle respondenter har haft andre
tungtvejende opgaver end udelukkende i forhold til den praktiske hjælp og pleje, det gælder eksempelvis de steder hvor der arbejdes med skemakoordinatorer, eller lignende særlige ansvarsposter, der
optager tid væk fra borgeren.
De ovennævnte forskelle findes ligeledes i forhold til social- og sundhedsassistenterne som illustreret
nedenfor. Her er der igen udsving primært i forhold til de direkte brugerrettede opgaver og kategorien
’øvrige opgaver’.
Figur 20. Spredning i SSA'ernes tidsanvendelse på overordnede opgavetyper (timer)
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SSH- og SSA´ers tidsanvendelse varierer meget på det, som også udgør den mest markante indirekte
brugerrettede opgave – nemlig vejtid. Her er der således en spredning på ca. 4 timer fra 2,2 til 6,1
timer ugentligt. Der er allerede anført mulige bestemmende faktorer for den relativt store variation i
tidsforbruget på denne enkeltopgave. Spredningen i andre dominerende opgaver som kontakt til
sundhedsfaglige parter, journalarbejde og indberetningsaktiviteter er ikke voldsom stor. Dette er ikke
uventet, da en stor del af disse opgaver kun udgør en mindre del af det samlede tidsforbrug, og
spredningen derfor bliver mindre. Der spores en mindre forskel i spredningen på opgaver vedrørende
samarbejde og projektarbejde, samt spørgeskemaer og indberetninger. Det må formodes, at de
kommuner, der bruger flere timer på disse opgaver er kommuner med igangværende projekter, som
således optager tid.
Figur 21. Spredning i SSA og SSH'ernes tidsanvendelse på indirekte brugerrettede opgaver (timer)
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6.3

Den typiske hjemmeplejeenhed
Der er observeret forskelle i tilrettelæggelsen af hjemmeplejeindsatsen på tværs af kommunerne.
Derudover er der løbende justeringer og egentlige omorganiseringer på såvel myndigheds- som udførersiden. Eksempelvis arbejdes der i nogle kommuner med at rykke ansvar for planlægning og budget
længere op i ledelsessystemet, sådan at de daglige ledere af hjemmeplejegrupper får mere tid til faglig og tæt personaleledelse. I andre kommuner overvejes det at dele hjemmeplejegrupper op i mindre
teams med nogen grad af autonomi.
Som en konsekvens af principperne i BUM-modellen, den gældende regulering samt den forholdsvis
store ensartethed i hjemmeplejens grundydelser, varierer billedet dog ikke væsensforskelligt fra
kommune til kommune.
I det følgende beskrives en typisk hjemmeplejeenhed, der i samarbejde med myndighedssiden og
hjemmesygeplejen varetager den egentlige servicelevering til visiterede borgere.
En hjemmeplejeenhed udgøres typisk af 20-30 medarbejdere bestående af én gruppeleder, plejepersonale og evt. en medarbejder, der overvejende har koordinerende opgaver som planlægger og virker
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som stedfortræder for gruppelederen. De sidstnævnte opgaver kan dog også være fordelt ud på flere
medarbejdere. I hovedreglen arbejder hjemmeplejen altså ud fra en rimelig flad struktur med en lokal
leder.
I det følgende er der ud fra den indsamlede data, kvalitativt såvel som kvantitativt, anvendt et normtal på 26 årsværk som beregningsgrundlag for en typisk hjemmeplejeenhed.
Nedenfor vises tidsforbruget i den typiske enhed fordelt på overordnede opgavetyper. Figuren angiver
tidsforbruget i årsværk.
Figur 22. Tidsanvendelsen i en typisk hjemmeplejeenhed fordelt på årsværk
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Som det fremgår af diagrammet afspejler tidsanvendelsen personalesammensætningen. Der bliver
brugt lige over 15 årsværk på det direkte brugerrettede arbejde. Netop dette arbejde udføres næsten
udelukkende af plejepersonalet. Det indirekte arbejde udgør 4,4 årsværk, hvilket dækker over alt arbejde, der udføres med indirekte relevans for borgeren - eksempelvis journalføring, medicinhåndtering, deltagelse i undersøgelser mv. Det interne arbejde, der er af administrativ karakter, indeholder
både de overordnede ledelsesopgaver - som varetagelse af personaleforhold og økonomistyring - men
også opgaver i relation til faglige opkvalificeringer, og pauser. Samlet set udgør det interne område
4,5 årsværk.
I den typiske hjemmeplejeenhed kan årsværkene som tilgår i de indirekte brugerrettede opgaver,
desuden opgøres særskilt i forhold til reguleringer. Nedenstående figur viser hvordan de indirekte brugerrettede opgaver fordeler sig på reguleringstyper.
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Figur 23. Tidsanvendelse og regulering for indirekte opgaver i typisk hjemmeplejeenhed
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Som det fremgår af figuren, skelnes der mellem tre forskellige typer af reguleringer. Ud af 4,4 årsværk går de 2,4 til arbejde med indirekte brugerrettede opgaver, der er statslig reguleret. 1,8 årsværk bliver anvendt til indirekte brugerrettede opgaver, som reguleres statsligt, men med såkaldt lokal frihed. Med dette henvises der til kommunernes forskellige prioriteter og strategier inden for det
statsligt regulerede felt. Der er således tale om opgaver, der reguleres via statslige kilder, men kommunal fokusering betyder øget tidsanvendelse på specifikke områder.
Af statslig regulerede indirekte opgaver kan nævnes; medicinhåndtering, journalføring, kontakt til
sundhedsfaglige samarbejdspartnere m.v.
Opgaver, der er kommunalt reguleret udgør en begrænset andel af det indirekte brugerrettede arbejde i hjemmeplejen.
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7.

OPLEVELSE AF ARBEJDSOPGAVER
Som en del af den samlede måling, er medarbejderne blevet bedt om at anføre forskellige oplevede
kvaliteter ved deres arbejde. Der er blevet spurgt til medarbejdernes oplevelse af, om en given arbejdsopgave er vigtig for at levere hjemmepleje af høj kvalitet til borgerne samt, hvorvidt det opleves,
at en given arbejdsopgave kan løses nemmere og hurtigere.
Herunder præsenteres og kommenteres resultaterne fra oplevelsesmålingerne. Fokus er ensidigt på de
indirekte brugerrettede opgaver.
Med udgangspunkt i en kombination af de to dimensioner ’kvalitet’ og ’effektivitet’ bliver medarbejdernes besvarelser inddelt i fire kategorier A, B, C og D – jf. nedenstående figur.
Figur 24. Kategorisering af opgaver i oplevelsesmåling

Oplevelsen af opgaverne varierer på tværs af medarbejdergrupperne, men generelt opleves de indirekte brugerrettede opgaver som vigtige uden det helt store potentiale for forenkling.
7.1

Hjemmesygeplejersker
Hjemmesygeplejerskerne oplever deres indirekte opgaver som vigtige. Langt overvejende vurderes
der ikke at være behov for en forenkling af opgaverne. Dette illustreres for udvalgte opgaver i nedenstående tabel. De indirekte opgaver, som tager tid for hjemmesygeplejerskerne er: Vejtid, løbende
orientering og dokumentation i brugernes journaler samt medicinhåndtering. Opgaverne er centrale i
hjemmesygeplejerskernes arbejde. Hovedparten af respondenterne oplever ikke, at opgaverne har
potentiale til at blive forenklet.
Det har opgaver som involverer kontakt til andet sundhedsfagligt personale derimod. En stor del af
hjemmesygeplejerskerne vurderer, at processer vedrørende kontakt til bl.a. praktiserende læger og
sygehus kan forenkles. 83 % af respondenterne oplever, at det vil være muligt at tilrettelægge kon-
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takten til de praktiserende læger bedre. 70 % oplever tilsvarende, at kontakten til sygehusene kan
forenkles.
I forhold til kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere er fordelingen af respondenter fordelt mere ligelig. Alle respondenterne finder opgaven vigtig. 48 % mener ikke, at opgaven kan forenkles, mens 52 % mener der er potentiale for en bedre tilrettelæggelse. Dermed er der generelt enighed
om, at der er forenklingspotentiale i kontakten til sundhedsfaglige samarbejdspartnere, og at denne
opgave er særdeles vigtig for arbejdet med borgeren i hjemmeplejen.
Figur 25. Hjemmesygeplejerskernes oplevelse af indirekte brugerrettede opgaver
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Hjemmeplejeledere
Hjemmeplejelederne bruger i gennemsnit 25 % af deres tid på indirekte brugerrettede opgaver. Af de
godt og vel ni ugentlige timer, fylder løbende orientering og dokumentation i brugernes journal relativt
meget. Begge opgavetyper vurderes af godt 70 % som vigtige opgaver, der ikke har potentiale for
forenkling.
Seks ud af ti opfatter opgaver vedrørende borgeres revisitation som vigtige, men heller ikke her er der
efter ledernes mening det store potentiale for forenkling.
Som beskrevet i afsnit 3, bruger lederne 1 time ugentligt på opgaver i forbindelse med projektarbejde
i både kommunalt og statsligt regi. I forhold til disse opgaver vurderer 60 %, at opgaven er vigtigt
samtidig med at den har forenklingspotentiale. Der er ikke stor spredning i forhold til om opgaven er
forankret statsligt eller kommunalt. Det samme billede gælder for opgaver i forbindelse med besvarelser af spørgeskemaer og indberetninger.
Omkring ¾ af hjemmeplejelederne oplever, at transporttid er en vigtig opgave, men uden potentiale
for forenkling.
Tre ud af fire hjemmeplejeledere oplever det som en vigtig opgave at behandle ansøgninger om hjælpemidler, men oplever samtidig at det er en opgave som har potentiale for forenkling. Forenklingspotentialet er ikke grundet i, at opgaven er ressourcekrævende, for der anvendes ikke meget tid herpå.
Generelt oplever en stor del af hjemmeplejelederne, at administrative opgaver som projektdeltagelse,
måling af BTP og indberetninger til forvaltningen er vigtige opgaver, men at der også er et potentiale
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for forbedring. Hjemmeplejelederne bruger generelt ikke meget tid på disse opgaver. Endelig oplever
hjemmeplejelederne, at kontakten til de praktiserende læger er vigtig, men at der også her kan opstartes forenklingstiltag.
Figur 26. Hjemmeplejeledernes oplevelse af indirekte brugerrettede opgaver12
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Visitatorer
Generelt oplever langt de fleste visitatorer deres indirekte arbejdsopgaver som vigtige og uden større
forenklingspotentiale. Centrale opgaveeksempler er: Forberedelse af visitation, færdiggørelse af revisitation grundet ændring af borgerens samlede situation, færdiggørelse af revisitation, kontakt til andre
sundhedsfaglige samarbejdspartnere og vejtid. Her er der stor enighed om vigtigheden af opgaven,
men en større andel vurderer, at der her ikke er forenklingspotentiale. Som beskrevet i kapitel 4 er
opgaver i forbindelse med færdiggørelsen af visitationen medtaget som fokusområde. Dette skyldes
primært, at der er en rimelig del der ser forenklingspotentialet, samtidig med at vi har inkluderet erfaringer indhentet gennem kvalitative interview i selektionsprocessen.
Opgaver, hvor visitatorerne dog oplever et potentiale for forenkling drejer sig om kontakt til andre
samarbejdspartnere som praktiserende læger og sygehus. Hver anden visitator oplever således, at der
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Pga. afrunding til hele procenttal summerer samtlige rækker ikke til 100%.
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er mulighed for at tilrettelægge kontakt til sygehus og praktiserende læger bedre. Ligeledes vurderes
opgavetyper som kræver samarbejde også som vigtige, men hvor der bør igangsættes forenklingsinitiativer. Henholdsvis 54 % og 56 % af visitatorerne oplever, at deltagelse i projektgrupper og arbejdsgrupper, iværksat af enten staten eller af kommunen, kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.
Figur 27. Visitatorernes oplevelse af indirekte brugerrettede opgaver
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Social- og sundhedsassistenter
Generelt oplever SSA’ere ikke et forbedringspotentiale for størstedelen af deres opgavetyper. Ønsker
om forenkling er mest udbredt i forhold til opgaver vedrørende kontakt til andet sundhedspersonale.
En af de opgaver som optager mest i forbruget af indirekte tid er transport. Seks ud af ti SSH oplever,
at vejtiden ikke kan forenkles, mens hver tredje vurderer, at det er muligt at tilrettelægge kørselsaktiviteterne mere hensigtsmæssigt.
Som det var tilfældet med hjemmesygeplejerskerne er det lige omkring seks ud af ti, der vurderer at
kontakten til de praktiserende læger kan forbedres. 57 % oplever således, at kontakten til de praktiserende læger er en vigtig opgave, som kan forbedres. En lidt mindre mængde end hos hjemmesygeplejerskerne vurderer, at opgaver med kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere er vigtige samtidig med at de kan forenkles. Dog er det stadig tæt på halvdelen, som vurderer, at der også
her er forenklingspotentiale. 49 % mener således, at kontakten til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere kan forenkles, mens 45 % mener at dette er tilfældet i kontakten til sygehuse. Modsat vurderer 55 %, at sidstnævnte opgave er vigtig, men ikke har potentiale for forenkling.
For SSA’erne gælder det, at henholdsvis 17 % og 19 % oplever at opgaver vedrørende deltagelse i
undersøgelser og udfyldelse af spørgeskemaer iværksat af styrelser eller staten, samt indberetninger
til forvaltningen, er opgaver, der ikke er vigtige, og som kan forenkles. I forlængelse af dette oplever
henholdsvis 33 % og 17 % af SSA, at opgaverne er mindre vigtige, men ikke har potentiale for forenkling. Tilsvarende oplever 21 % af SSA’erne BTP-målinger som en mindre vigtig opgave uden forenklingspotentiale. Nedenstående figur indikerer, at det meget vel kan være, at personalegrupper, der
har fokus på den daglige kontakt med borgerne, har vanskeligt ved at se vigtigheden i de indirekte
brugerrettede opgaver, der kun i begrænset omfang har umiddelbar relevans for kerneydelsen. Den
formodning bestyrkes af interviews med SoSu-personaler gennemført i perioden før og efter den
egentlige måling.
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Godt hver fjerde SSA oplever, at samarbejdsopgaver og projektdeltagelse ikke er vigtige opgaver,
men samtidig uden de store forenklingsmuligheder.
Halvdelen af SSA’erne vurderer at medicinhåndtering bør forenkles, mens den anden halvdel ikke mener der er mulighed for forenkling af medicinhåndtering.
Figur 28. Social- og sundhedsassistenternes oplevelse af indirekte brugerrettede opgaver
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25%
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77%

23%

Social- og sundhedshjælpere
Ikke overraskende er de indirekte opgaver som SSH bruger mest tid på relateret til den daglige pleje.
Overvejende oplever SSH’erne deres indirekte arbejdsopgaver som relevante for kvaliteten af borgernes pleje. Opgaver der tidsmæssigt fylder på en arbejdsdag er eksempelvis transport samt orientering
og dokumentation i borgerens journal. Disse opgaver vurderes overvejende som vigtige og uden potentiale for forenkling. Hver tredje SSH vurderer derimod, at projektdeltagelse og deltagelse i diverse
undersøgelser er opgaver som kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.
SSH’erne anvender en mindre del af deres samlede tid på indirekte brugerrettede opgaver sammenlignet med SSA’erne og hjemmesygeplejerskerne.
Seks ud af ti SSH oplever opgaverne vedrørende løbende orientering og dokumentering i borgerens
journal som vigtige opgaver, hvor der ikke er behov for en forenkling af procedurerne.
Opgaver som vedrører samarbejde med andet sundhedsfagligt personale oplever godt halvdelen af
SSH indeholder forenklingsmuligheder.
Der er på tværs af medarbejdergrupperne enighed om, at kontakt til andre i sundhedsvæsenet er vigtig, men også at der på dette område bør gøres en indsats for at optimere kommunikationsgangene.
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Hver fjerde SSH oplever ikke BTP-målinger som vigtige, men samtidig påpeger de ikke muligheder for
forenkling. 12 % angiver derimod, at opgaven ikke er vigtig, men har forenklingspotentiale.
Figur 29. Social- og sunhedshjælpernes oplevelse af indirekte brugerrettede opgaver
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8.

TIDSANVENDELSE KOBLET TIL OMRÅDETS REGULERING
Dette kapitel tager afsæt i en kort præsentation af de vægtigste reguleringskilder, der gælder på
hjemmeplejeområdet. Der ses herefter nærmere på, hvordan områdereguleringen knytter sig til de
opgaver, der dækkes af denne rapport. I den forbindelse fokuseres der særligt på indirekte opgaver –
bl.a. med henblik på at sammenknytte tid brugt på indirekte brugerrettede opgaver med bestemte
reguleringer. Såvel myndigheds- som udførersiden er omfattet. Bilag F indeholder i oversigtform yderligere information om reguleringen af indirekte opgaver i hjemmeplejen. Samme sted kan der ses
yderliger om metoden som er anvendt til at sammenkoble en given opgave med reguleringskilder.

8.1

Overblik over reguleringen på hjemmeplejeområdet

8.1.1 Statslig regulering

For så vidt angår den statslige regulering af hjemmeplejen er to love, med tilhørende bekendtgørelser
og vejledninger, ganske centrale:



Lov om social service (Serviceloven)
Sundhedsloven

Begge lovgivninger er såkaldte rammelove, som overordnet regulerer indsatsen inden for centrale velfærdsområder. Hertil knytter der sig bekendtgørelser, cirkulærer, meddelelser og retningslinjer, som
over tid udfylder og viderekvalificerer de – på nogle felter mere end andre – ret generelle lovgivningsbetingede bestemmelser.
Neden for anmærkes de mere væsentlige bekendtgørelser og vejledninger, der regulerer opgaverne
på hjemmeplejeområdet. Disse har både at gøre med kommunens generelle rolle som forvaltningsenhed og de mere konkrete ansvarsområder på hjemmeplejeområdet (se endvidere afsnit 4.3):

















Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (VEJL nr 9229 af 29/04/2005)
Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper. (Vejledning nr. 8 til serviceloven)
Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. (Vejledning nr. 2 til serviceloven af 5. december 2006).
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (VEJL nr 9429 af 30/06/2006) (kapitel 5.3,
5.4 og 6)
Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp
m.v. BEK nr 1614 af 12/12/2006
Bekendtgørelse om hjemmesygepleje BEK nr 1601 af 21/12/2007
Bekendtgørelse af forvaltningsloven. LBK nr. 1365 af 07/12/2007 (kapitel 4, §9 og samt kapitel 6,
§ 22)
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBK nr. 877 af
03/09/2008 (kapitel 3a, §§10-11, 11a, 14 samt kapitel 6, §43)
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 979 af 01/10/2008. (kapitel 16)
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LBK
nr 1350 af 17/12/2008
Bekendtgørelse af sundhedsloven. LBK nr. 95 af 07/02/2008 (kapitel 39, §140)
Lov om offentlighed i forvaltningen. LOV nr. 572 af 19/12/1985 (Offentlighedsloven) (kapitel 2, §
6)
Bekendtgørelse af sundhedsloven. LBK nr 95 af 07/02/2008 (kapitel 39, §140)
Bekendtgørelse af sundhedsloven. LBK nr 95 af 07/02/2008 (kapitel 42, §157)
Bekendtgørelse af værgemålsloven. LBK nr 1015 af 20/08/2007 (kapitel 2-4)
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8.1.2 Lokal regulering

Såvel undersøgelsens kortlægningsproces som de gennemførte interview af lokale nøglepersoner efterfølgende den fulde måling, udgør vigtige informationskilder til en dybere forståelse af hjemmeplejeområdets reguleringslandskab. I forbindelse med interviewrunder i de udvalgte kortlægningskommuner blev medarbejdere eksempelvis bedt om at anføre, hvilke former for regulering som i særlig
grad har betydning for deres daglige virke. Disse interview bekræfter den allerede markerede tendens
– nemlig at ældre-, og herunder hjemmeplejeområdet, er kendetegnet ved central rammelovgivning,
der med synlig frihed viderefortolkes og udmøntes decentralt.
Lokal regulering er derfor af vægtig betydning for den konkrete varetagelse af opgaver vedrørende
praktisk hjælp, personlig pleje og behandling. En stor del af den lokale regulering bunder i et behov
for yderligere praktisk operationalisering af national lovgivning, lokale politikker på eksempelvis ældreområdet og hertil knyttede kvalitetsstandarder. Der er med andre ord tale om en sammenhængende
kæde, der typisk tager afsæt i større eller mindre dele af sundheds- og/eller serviceloven, der fører til
lokale ambitioner om udmøntning heraf og munder ud i planlægning og levering af ydelser hos borgeren.
Den statslige regulering styrer dog indirekte meget af den kommunale aktivitet for så vidt angår udarbejdelse af retningslinjer, mål og handleplaner. Eksempelvis fordres det af bekendtgørelse om frit valg
af leverandører m.v., at kommunen mindst en gang årligt udarbejder kvalitetsstandarder for personlig
og praktisk hjælp, genoptræning og vedligeholdelsestræningsindsatsen. Lokalt er kvalitetsstandarderne et vigtigt bindeled mellem myndigheds- og udførersiden. Det er visitator og dermed myndighedens
ansvar at tildele hjælp og formulere formålet med hjælpen – bl.a. med afsæt i kommunens standarder
herfor. Det er leverandørens ansvar at tilrettelægge og udføre hjælp og pleje i overensstemmelse
hermed.
I et mindre omfang påvirkes medarbejderes tidsforbrug også af overenskomstforhold vedrørende pauser, efteruddannelse, MUS/GRUS/LUS aktiviteter m.v.
8.2

Beskrivelse af reguleringen af de direkte brugerrettede opgaver og interne opgaver
I lighed med øvrige kortlægninger og målinger af administrative opgaver på velfærdsområdet, fokuseres der i undersøgelsen af hjemmeplejen på de indirekte brugerrettede opgaver. De brugerrettede og
interne opgaver beskrives mindre dybtgående. De to sidstnævnte reguleres selvklart også af centrale
og decentrale retningslinjer, bestemmelser m.v. Derfor knyttes der her et par bemærkninger til disse
hovedområder.
Tilrettelæggelsen af de direkte brugerrettede opgaver udspringer fundamentalt af forpligtende retningslinjer givet først og fremmest via service- og sundhedsloven samt specifikke reguleringskilder på
det mere generelle og processuelle område – som eksempelvis forvaltningsloven og fortolkningsbidrag
i vejledning om at skrive en (god) myndighedsafgørelse på hjemmeplejeområdet m.v.
Også de interne opgaver berøres og udvikles på basis af statslig regulering og i øvrigt af overenskomstmæssige forhold. Der, hvor den lokale frihed modsat slår ret tydeligt igennem er i den lokale
praksis og mere formelle styring af ledelsesfunktioner på myndighedssiden og i relation til særligt de
offentlige leverandører af hjemmeplejeydelser.

8.3

Beskrivelse af reguleringen af de indirekte brugerrettede opgaver
Det indirekte brugerrettede område reguleres øjensynligt tættest fra statslig side i relation til opgaver,
der indebærer dokumentation af udførte funktioner/indsatser eller samarbejde mellem diverse parter
om pleje, omsorg og behandling af en given borger – en proces, der eksempelvis kan indebære hyppige skift mellem sektorniveauer som kommune og region samt koordinerede forløb under inddragelse
af personalegrupper fra både social- og sundhedsområdet.
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Neden for anføres opgaver, der i videst omfang reguleres statslig. Der er dog i de fleste tilfælde rig
mulighed for særegen lokal implementering af centrale retningslinjer. I de videre udredninger og drøftelser af forenklingspotentiale er det derfor formålstjenligt at arbejde med en indsats på både statsligt
og kommunalt niveau.
De to første opgaver er særligt relevante for udførersiden, mens det tredje fylder godt på myndighedssiden. De sidste punkter vedrørende kontakt til eksterne partnere om borgere m.v. og vejtid er
vigtige for såvel myndigheds- som udførerleddet.
8.3.1 Håndtering af medicin

Denne opgave tager en del tid på udførersiden – særligt hos hjemmesygeplejersker og SSA’er. Den
grundlæggende regulering foregår i henhold til Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(VEJL nr 9429 af 30/06/2006). Heraf fremgår bl.a., at oplysninger om dosisdispenseret medicin skal
fremgå af de sundhedsfaglige optegnelser.
8.3.2 Dokumentation i journal

Det formelle journaliseringsarbejde i relation til dokumentation af hjemmeplejens aktiviteter følger
statslige reguleringer vedrørende journalpligt som på det generelle niveau fremgår af Lov om offentlighed i forvaltningen. LOV nr 572 af 19/12/1985 (Offentlighedsloven) samt af bekendtgørelser angående opbevaring og videregivelse af oplysninger i forbindelse med bl.a. medicinering. Reguleringskilder som de nævnte gør gældende, at der skal gøres fortegnelser vedrørende den planlagte og gennemførte indsats samt oplysninger om borgerens tilstand og udvikling. Der skal ligeledes sikres oplysninger om borgerens vidende om og eventuelle inddragelse i pågældendes hjælp- og plejeforløb. Fortrolig behandling af ovennævnte optegnelser er det gældende princip for journaliseringsopgaven.
8.3.3 Færdiggørelse af visitationsbesøg

Den offentlige sagsbehandling på hjemmeplejeområdet har som kerneydelse at yde optimal sagsbehandling til tiden for alle borgere, der har ytret ønske herom. Et kerneelement heri er systematiske og
præcise udrednings- og afgørelsesprocesser. Særligt afgørelsesprocedurerne optager en stor del af
myndighedssidens indirekte tid hvor der må tages hensyn til en række grundlæggende statslige reguleringer. Således gør Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
eksempelvis gældende at myndighedsniveauet skal se til, at sager, der behandles efter denne lov, er
oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse. Forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt kan også spille en rolle i afgørelsesprocessen. Endnu mere fundamentalt anføres det
i serviceloven, at afgørelser skal meddeles borgeren skriftligt. Af servicelovens § 90 fremgår det, at de
kommunale myndigheder skal sikre, at leverandørerne – kommunale såvel som private – inden for
rimelig frist yder hjælpen ad anden vej, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Det er op til
kommunalbestyrelsen at tage stilling til, hvad der i det konkrete tilfælde kan anses for en rimelig frist.
Ved vurderingen skal der tages hensyn til modtagerens behov. Det skal fremgå af borgerens afgørelse
og af kvalitetskravene til og kontrakten med leverandøren, inden for hvilken frist hjælpen skal leveres
i tilfælde af aflysninger.
8.3.4 Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere

Det har allerede flere gange været nævnt, at hjemmeplejen i høj grad er at opfatte som en samarbejdsproces mellem en række instanser og professionelle kræfter på særligt social- og sundhedsområdet. Relationerne og koordineringen mellem hjemmeplejen (myndighed og leverandører) og sygehuse,
praktiserende læger samt andre sundhedsprofessionelle (diverse typer af autoriserede terapeuter)
reguleres af:

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LOV nr 451 af
22/05/2006)

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (VEJL nr 9429 af 30/06/2006)
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Bekendtgørelse af sundhedsloven. LBK nr 95 af 07/02/2008 (kap. 39)
Rent praktisk foregår størstedelen af kontakten mellem hjemmeplejen og de nævnte parter pr. telefon
eksempelvis vedrørende håndtering og ordination af medicin.
8.3.5 Vejtid

Transport i forbindelse med besøgsaktiviteter optager nødvendigvis en del tid for alle medarbejdergrupper, der direkte yder service og ydelser i borgerens hjem.
Det er værd at overveje rimelige måder til begrænsning af vejtid – en udfordring både myndighedsog leverandørled har arbejdet med gennem en årrække.
Sådanne effektiviseringsbestræbelser må dog tage hensyn til opgavens regulering ved servicelovens
generelle fordringer om, at kommunalbestyrelsen skal sikre tilstrækkelig 1)personlig hjælp og pleje og
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt at kommunalbestyrelsen skal
sikre, at borgeren kan ydes personlig pleje og hjælp døgnet rundt, hvis nødvendigt.
8.3.6 Lokalt regulerede og ikke regulerede indirekte brugerrettede opgaver

De opgaver, der typisk reguleres lokalt via retningslinjer, vejledninger m.v. drejer sig eksempelvis om
udfærdigelse af spørgeskemaer og indberetninger til forvaltningen. Det kan handle om forskellige kontrolundersøgelser, medarbejdervurderinger, trivsels- og brugerundersøgelser.
Lokalt reguleres også forskellige samarbejdsrelationer og opgaver i relation til projektdeltagelse og
medvirken i arbejdsgrupper under den lokale forvaltning eller i regi af statslige myndigheder og institutioner.
Blandt de opgaver, der i denne rapport er defineret som indirekte brugerrettede, findes kun ganske få,
der ikke reguleres. De interne opgaver er derimod i høj grad ikke-regulerede. Det drejer sig typisk om
mødeaktiviteter, faglig sparring med kolleger og kvalificeringstid.
8.3.7 Udførersidens tidsforbrug på statsligt og lokalt regulerede opgaver

I undersøgelsen er der foretaget en overordnet skelnen mellem to typer af regulering, henholdsvis
”statslig regulering” og ”lokal regulering”. Opgaver, der hverken er statsligt eller lokalt reguleret, placeres i en tredje kategori ”ikke reguleret”. Vedlagt som bilag E er en samlet oversigt over fordelingen
af de enkelte indirekte brugerrettede opgaver på de tre reguleringskilder.
Der er dog ikke en entydig sammenhæng mellem tidsforbruget på en opgave og den regulering, som
opgaven udspringer af. Det gælder i særlig grad på tværs af forvaltningsniveauer, f.eks. for statslig
regulering af kommunerne. Tidsforbruget er således i et vist omfang også afhængig af f.eks. lokal implementering af reguleringen, lokal prioritering eller forskellige strukturelle vilkår. På den baggrund
skal der ske en vurdering eller beregning af, hvor stor en del af tidsforbruget, der kan tilskrives det
overordnede forvaltningsniveaus regulering, f.eks. statens, og hvor stor en del, der kan tilskrives det
underordnede niveaus implementering/regulering, f.eks. kommuner og institutioners. Eller med andre
ord hvad der skal til for at leve op til kravene i det overordnede forvaltningsniveaus (statens) regulering. Denne opdeling er foretaget ved hjælp af en medianberegningen. Metoden er kort forklaret i
tekstboksen nedenfor. For en nærmere beskrivelse af medianmetoden til fordeling af statslige regulerede opgaver se AKVA manualen side 18-2013.

13

Link:

http://www.fm.dk/Arbejdsomraader/Offentlig%20modernisering/Afbureaukratisering/~/media/Files/Offentlig%20modernisering/Publikationer/Metodevejl
edning%20AKVA%20metoden.ashx
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Tabel 1: Medianberegningsmetode

De statsligt regulerede opgaver er yderligere opdelt i to underkategorier, ”statslig reguleret” og
”statslig reguleret med lokal frihed”. Opdelingen er foretaget gennem en "medianberegning".
Tidsanvendelsen, som ligger under tidsforbruget i den typiske kommune (medianen), betragtes
som direkte henførbart til statslig regulering og defineres som "statsligt reguleret". Det tidsforbrug, som ligger over tidsforbruget i den typiske kommune (medianen), defineres som "statsligt
reguleret med lokal frihed", da tiden bruges på en statsligt reguleret opgave, men antages at udspringe af lokal implementering/prioritering.
De indirekte brugerrettede opgaver i hjemmeplejen er primært koblet til statslige reguleringer. Neden
for ses der nærmere på reguleringen af hjemmeplejepersonalets og hjemmesygeplejerskernes indirekte brugerrettede opgaver. De to medarbejdertyper er holdt adskilt på grund af deres forskelligartede
fagområder.
Statslig reguleret
SSH- og SSA'erne bruger ca. 4 timer ugentligt på at varetage statslige (minimums)krav til indirekte
brugerrettede opgavers udførelse. De 4 timer svarer til ca. halvdelen af det samledes tidsforbrug på
indirekte opgaver. Sygeplejerskerne bruger 8 timer ugentligt på de statsligt regulerede opgaver inden
for det indirekte område, hvilket svarer til lige godt halvdelen af den samlede indirekte tidsanvendelse.
Statsligt reguleret med lokal frihed
Hermed menes der opgaver, som er statsligt regulerede, men hvis eksakte omfang og karakter antages at være en funktion af lokal prioritering og administration. For gruppen af SSH'er og SSA'er bruger de 2,5 timer ugentligt, hvilket udgør lidt under halvdelen af den indirekte tidsanvendelse. Hjemmesygeplejerskerne bruger ugentligt ca. 7 timer på disse opgaver. Dette svarer til lige i underkanten
af halvdelen af tidsanvendelsen for indirekte opgaver.
Generelt set er billedet ret ens for de to grupper, når de to ovennævnte typer af regulering opgøres i
forhold til den procentuelle del af den indirekte tid.
Statsligt regulerede opgaver som medicinhåndtering, journaliseringsarbejde samt kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere er, som nævnt, de mest tidskrævende.
De lokalt regulerede opgaver udgør ganske få procent af medarbejdernes samlede tidsforbrug på indirekte brugerrettede opgaver, mens ingen af denne type opgaver udføres uden en form for regulering.
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Figur 30. Tidsanvendelse og regulering på indirekte opgaver for SSH og SSA'er14
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Figur 31. Tidsanvendelse og regulering på indirekte opgaver for hjemmesygeplejersker15
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Det skal bemærkes, at det kan diskuteres, hvad der skal til for at en given opgave kan/bør defineres
som egentligt reguleret. Nogle opgaver befinder sig i en gråzone. I en tidligere udgivet kortlægningsog målingsrapport fra plejeboligområdet anføres det eksempelvis, at dele af journaliseringsarbejdet
ikke bør regnes for reguleret, da der udelukkende forefindes brede reguleringer heraf. Lige nøjagtig på
journalområdet er tilgangsvinklen i nærværende rapport dog anderledes på den vis, at også de dele af
journalprocessen, som tydeligvis styres ved generelle statslige kilder, er defineret som regulerede.

14

Pga. afrunding svarer summeringen af de enkelte opgaver indenfor den indirekte brugerrettede tid ikke til det samlede ugentlige timeforbrug på denne

opgavetype.
15

Pga. afrunding svarer summeringen af de enkelte opgaver indenfor den indirekte brugerrettede tid ikke til det samlede ugentlige timeforbrug på denne

opgavetype.
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BILAG A - OM UNDERSØGELSEN
I dette bilag præsenteres rammerne for samt indholdet og omfanget af den gennemførte kortlægning
og måling af administrative opgaver på hjemmeplejeområdet

A.1 Baggrund og formål
Kortlægningen og målingen af administrative opgaver på hjemmeplejeområdet er iværksat som en del
af regeringens afbureaukratiserings-program på det kommunale område, der gennemføres i samarbejde med KL. Formålet med kortlægningen og målingen er at tilvejebringe fakta om:





Hvilke administrative opgaver medarbejderne løser
Hvor meget tid medarbejderne bruger på de administrative opgaver
Hvilke administrative opgaver der udspringer af henholdsvis statslig og lokal regulering
Hvilke opgaver, medarbejderne mener, har et forenklingspotentiale.

Projektet skal således skabe et vidensgrundlag, der kan indgå i arbejdet med at identificere, prioritere
og iværksætte konkrete afbureaukratiseringstiltag. Undersøgelsens fokus har været rettet mod ”de
typiske medarbejdere” på området, det vil sige plejepersonale og visitation. Undersøgelsen har endvidere omfattet alle medarbejdernes opgaver, jf. afsnit 1.2.

A.2 Undersøgelsens indhold og gennemførelse
Kortlægningen og målingen på dagtilbudsområdet er baseret på den såkaldte AKVA-metode (Afdækning og Kvantificering af Administrative opgaver).
Undersøgelsen tager udgangspunkt i centrale medarbejderes hverdag i hjemmeplejen. Som en følge
af BUM-modellen er medarbejderne opdelt i to gennemgående grupper; Myndighed og leverandør.
Undersøgelsen omfatter derfor respondenter fra følgende medarbejdergrupper med virke i tilrettelæggelsen af hjemmeplejen:
Myndighed

Visitatorer

Visitatorledere
Leverandør

Ledere

Social- og Sundhedshjælpere

Social- og sundhedsassistenter
Hjemmesygeplejerskerr
RMC har gennemført alle dele af projektet. Indenrigs- og Socialministeriet, KL og Finansministeriet har
løbende fulgt projektet gennem en faglig styregruppe, der dels har givet faglig sparring undervejs i
kortlægningen, dels har drøftet og valideret resultaterne af målingen og analysen heraf. Projektet er
gennemført i tre faser i perioden februar til juni 2009:
1. Kortlægning
2. Måling
3. Analyse
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Kortlægning
Kortlægningen har omfattet en kortlægning af medarbejdernes arbejdsopgaver og områdets organisering samt kobling mellem opgaverne og statslig og lokal regulering. Kortlægningen er baseret på besøg hos og dialog med leverandører af hjemmepleje og den kommunale forvaltning i fire kommuner.
Afdækningen af regulerings-kilder er endvidere baseret på desk research. Kortlægningen resulterede i
en liste over opgaver på området med cirka 150 opgaver. På baggrund af denne liste blev der udarbejdet et såkaldt opgavekatalog. Opgavekataloget har været udgangspunktet for målingen af medarbejdernes tidsforbrug og oplevelse af opgaverne. Opgavekataloget er udarbejdet, så opgaverne så vidt
muligt er udtømmende beskrevet og genkendelige for respondenterne. Samtidig er opgavekataloget
søgt gjort overskueligt og begrænset i omfang og fokuseret på de indirekte brugerrettede opgaver,
som er undersøgelsens omdrejningspunkt.
Dette resulterede i et opgavekatalog med i alt 41 opgaver. En række af opgaverne blev for overskuelighedens skyld inddelt i en række opgavekategorier. Opgavekataloget fremgår af bilag B. De indirekte
brugerrettede opgaver er endvidere, hvor det er relevant, blevet koblet til statslig regulering, og det
er vurderet, hvornår en opgave typisk er omfattet af lokal regulering. Dette er nærmere behandlet i
kapitel 8 og bilag E. Kortlægningen blev gennemført i perioden februar-april
Typer af opgaver og opgavehierarkiet
Kortlægningen og målingen af administrative opgaver omfatter forskellige typiske medarbejderes
samlede arbejdsopgaver på området. Opgaverne kan i henhold til AKVA-metoden inddeles i tre overordnede typer:
Direkte brugerrettede opgaver: De direkte brugerrettede opgaver omfatter selve leveringen af
ydelsen til brugerne.
Indirekte brugerrettede opgaver: De indirekte brugerrettede opgaver omfatter opgaver, der ikke
er direkte brugerrettede og heller ikke indebærer en traditionel ”back-office”-funktion. Opgaverne
knytter sig til udførelsen af de direkte brugerrettede opgaver (for eksempel forberedelsestid eller dokumentation af ydelsen) eller til forbedring eller forandring af ydelsen (for eksempel fagspecifik uddannelse).
Interne opgaver: Interne opgaver omfatter opgaver, der ikke har direkte eller indirekte relation til
borgeren, og som er relateret til at drive en organisation, uanset ydelsesområde (for eksempel HR og
økonomi).
De to sidstnævnte kategorier kan betegnes som administrative opgaver. I denne undersøgelse er fokus imidlertid på de indirekte brugerrettede opgaver, der vurderes at være afgørende for leveringen af
de direkte brugerrettede opgaver. De udføres oftest af front-line personalet selv. Rammerne for det
konkrete indhold og omfang af de indirekte brugerrettede opgaver er ofte bestemt af statslig eller
kommunal regulering, og der kan derfor være potentiale for en afbureaukratiseringsindsats.
Udover de tre ovenstående opgavetyper, opereres der med en fjerde opgavetype kaldet "øvrige opgaver". "Øvrige opgaver" indeholder det tidsforbrug, medarbejderne ikke kan placere under de tre hovedopgavetyper:

Opgaver vedr. hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres i andre opgaver

Opgaver, der ikke vedrører hjemmeplejeområdet
Opgavekataloget er hierarkisk inddelt i tre niveauer:

Opgavetype. Der er fire faste opgavetyper: direkte brugerrettede, indirekte brugerrettede, interne og øvrige opgaver.
o Opgavekategori. En sammenhængende mængde opgaver eller sammenhængende
proces for en opgave. Eks. "journalføring".
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Opgave. En konkret opgave eller et procestrin, eks. " Løbende dokumentation i
brugernes journal ". Opgaveniveauet er måleenheden for tidsmålingen, dvs.
medarbejderen registrerer tid på opgaveniveau.

Måling
Målingen har omfattet tidsforbruget på de enkelte arbejdsopgaver og medarbejdernes oplevelse af
opgaverne. Dette er sket gennem en indledende prøvemåling med deltagelse af et begrænset antal
medarbejdere og en efterfølgende måling i 10 kommuner med deltagelse af i alt små 1000 respondenter, jf. nedenstående tabel A.1. Der blev under målingen og efterfølgende gennemført en række valideringsaktiviteter – primært i form af interviews med centrale personer fra samtlige deltagende kommuner.
Som nævnt tidligere opererede målingen med tre separate målinger; Tidsmåling, retrospektiv tidsmåling og oplevelses måling.
Fordelingen af de tre målinger på medarbejdertyper er illustreret i nedenstående tabel.
Løbende
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Hjemmeplejeleder
Hjemmesygeplejerske
Visitatorleder
Visitator

Retrospektiv

X
X
X
X
X
X

Oplevelse
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Besvarelsesprocenten for de forskellige skemaer på medarbejdertyper følger i næste tabel.
Respondenter i forskellige medarbejdergrupper
Medarbejdertype

Antal
deltagere

Antal
besvarelser
løbende

Antal
besvarelser
retrospektiv

Antal besvarelser
oplevelsesmåling

Svarprocent
løbende

Svarprocent
retrospektiv

Svarprocent
oplevelsesmåling

Hjemmeplejeleder
Hjemmesygeplejerske
Visitatorleder
Visitator

48

30

19

26

63%

40%

54%

69

40

16

25

58%

23%

36%

7

3

3

3

43%

43%

43%

65

49

29

41

75%

45%

63%

I alt

189

122

67

95

65%

35%

50%

Som det ses af ovenstående tabel indgår der ikke en opgørelse af svarprocenten for hjemmeplejepersonalet. Dette skyldes, at det for denne medarbejdergruppe ikke er muligt at angive den eksakte størrelse af den i udgangspunktet indbefattede population. Der er, ifølge RMC’s lokale kontaktpersoner,
udleveret mellem 700-750 spørgeskemaer til hjemmeplejepersonaler. Skemaerne er distribueret via
ledere af hjemmeplejegrupper (eller tilsvarende), hvorfor det ikke er muligt at opgøre præcist, hvor
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mange skemaer, der rent faktisk er udleveret til respondenter i den enkelte institution. Det efterfølgende antal modtagne besvarelser fra denne medarbejdergruppe ligger på 341 besvarelser af den løbende tidsmåling samt 319 besvarelser af oplevelsesmålingen.
Ud fra de indledende oplysninger fra kontaktpersonerne, det faktiske antal besvarelser i undersøgelsen samt de opfølgende valideringsinterviews estimeres svarprocenten at ligge mellem 45 – 50 %.
Ovenstående har særskilt betydning for vurderinger af størrelse på og tidsforbrug i den typiske hjemmeplejeenhed (jf. afsnit 6.3.). Angivelserne i dette afsnit må derfor kun opfattes som antydende for et
mere generelt billede. I denne undersøgelse indgår besvarelser fra 24 offentlige og 12 private leverandører, hvoraf flertallet størrelsesmæssigt er på mellem 15-40 årsværk. Dette korresponderer udmærket med, at en typisk hjemmeplejeenhed ofte angives til at være på mellem 20-30 medarbejdere.
Fordeling på medarbejdertyper og ressourceforbrug i afsnit 6.3 bygger altså direkte på denne undersøgelses datamateriale samt supplerende viden om hjemmeplejeområdet og dets organisering.
Målingen er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit A.4. Målingen blev gennemført i uge 18 og 19 i
2009.
Analyse
Resultaterne fra kortlægningen og målingerne er efterfølgende blevet analyseret og kvalificeret med
henblik på identifikation af muligheder for afbureaukratisering og regelforenkling. Dette er blandt andet sket gennem kontakt til nogle af de medvirkende medarbejdere, institutioner og kommuner.
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A.3 Udvælgelse af deltagende kommuner
I forbindelse med undersøgelsen blev der udvalgt fire kommuner til deltagelse i kortlægningen. Disse
stillede ledende medarbejdere til rådighed for interview og sparring. Ud over de fire kommuner, der
deltog i kortlægningen, deltog yderligere seks kommuner i målingen af tidsforbrug og oplevelse. De 10
kommuner blev udvalgt på baggrund af tre primære udvælgelseskriterier:




Geografisk balance
Balance i kommunestørrelse på indbyggertal og areal
Strukturel repræsentation

De involverede kommuner blev herefter inddraget i udvælgelsen af de deltagende institutioner og
medarbejdere. Kontaktpersoner i kommunen foretog således den endelige udvælgelse af institutioner
og medarbejdere på baggrund af anbefalinger fra RMC om at sikre en så stor grad af tilfældighed i
udvælgelsen som muligt. Hver kommune blev bedt om at udpege hjemmeplejegrupper og tilknyttede
sygeplejegrupper samt visitatorer. Det er RMC’s vurdering, at udvælgelsesmetoden på rimelig kombinerer tilfældig udvælgelse på baggrund af kriterier med de praktiske muligheder for at gennemføre
undersøgelsen inden for de givne rammer. Dette gælder også for de i undersøgelsen indbefattede private leverandører af hjemmeplejeydelser, som RMC i høj grad har rekrutteret direkte – under råd og
vejledning fra kommunale ressourcepersoner.
Desuden har RMC udført en simpel selektionsanalyse for at afdække hvorvidt der er en selektionseffekt i forbindelse med de kommuner, der har valgt at deltage i projektet og de kommuner der ikke er
med i undersøgelsen. Det vil sige, hvorvidt de kommuner, der har valgt at deltage i projektet er forskellige fra de kommuner, der har valgt ikke at deltage.
Selektionsanalysen16 er, i udgangspunktet, foretaget på den indirekte tid for hver medarbejdergruppe
på kommuneniveau. Til at belyse dette er det blevet undersøgt, om der er en række ydre karakteristika der kan forklare deltagelsen i undersøgelsen. Derefter er det undersøgt, om der er forklaringskraft i
udvælgelsesprocessen. Konklusionen er, at der ikke kan identificeres nogen forklaringskraft og derfor
ingen en selektionseffekt.
Teknisk set er denne analyse, gennemført via en Såkaldt Tobit 2 model (HECKIT-Heckman’s two
step). Der er dog begrænset styrke pga. antallet af kommuner.

A.4 OM målingen
Målingens indhold
Målingen er foregået ved, at medarbejderne har angivet deres tidsanvendelse i et spørgeskema, hvori
opgaver, identificeret i forbindelse med kortlægningen, var oplistet. Plejepersonalet registrerede deres
tidsanvendelse over en fuld uge (mandag-søndag). De resterende grupper (hjemmesygeplejersker,
visitatorer samt myndigheds- og leverandørledere) opgjorde forbruget over to uger og anførte via en
såkaldt retrospektiv måling deres tidsanvendelse gennem det seneste år (perioden maj 2008 til og
med april 2009). Da en række af de indirekte brugerrettede opgaver på hjemmeplejeområdet er kendetegnet ved at blive udført dagligt, er rapporten som udgangspunkt baseret på resultaterne fra den
løbende tidsmåling – der altså belyser aktiviteter henover en eller to uger (afhængig af medarbejdertype). Resultaterne af den retrospektive måling har været anvendt til dels at give en dybere fornemmelse af det gennemsnitlige ugeforløb for udvalgte medarbejdergrupper i hjemmeplejen og dels at
tjene som sammenligningsgrundlag for den løbende måling. I beregningerne er der taget udgangspunkt i en 37 timers arbejdsuge, således at medarbejdere på deltid er blevet opjusteret. Dette er gjort
for at skabe et fælles beregningsgrundlag samt valide tal.

16

Selektionsanalysen er gennemført via en Såkaldt Tobit 2 model (HECKIT-Heckman’s two step). Der er dog begrænset styrke pga. antallet af kommu-

ner.
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Der blev også gennemført en oplevelsesmåling, hvor medarbejderne blev bedt om at vurdere deres
oplevelse af arbejdsopgaverne. Der blev stillet to spørgsmål for hver opgave:



Hvor vigtig oplever du opgaven i forhold til at levere en høj kvalitet i servicen til borgeren?
Oplever du, at opgaven kan løses nemmere og hurtigere?

Begge spørgsmål kunne besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var Slet ikke vigtig, henholdsvis Nej,
slet ikke, og 5 var Meget vigtig, henholdsvis Ja, i meget høj grad.
Målingens validitet
Det er RMC’s vurdering, at den retrospektive måling giver et solidt og troværdigt grundlag for at vurdere den anvendte tid på hjemmeplejeområdet.
Den retrospektive måling medfører dog en række udfordringer for respondenterne. De fleste har eksempelvis vanskeligt ved at huske, hvad de foretog sig det foregående år, og den tilbageskuende angivelse af tidsforbrug kan være præget af medarbejderens oplevelse af målingens sigte. De efterfølgende valideringsaktiviteter har dog vist, at besvarelserne udgør en rimelig fordeling af den anvendte
tid.
Den løbende måling har en væsentlig større grad af validitet, fordi den ikke stiller så store krav til respondentens hukommelse. Derfor er denne valgt som det primære udgangspunkt for rapportens analyser. Den retrospektive måling har kvalificeret resultaterne fra den løbende måling, mens spørgsmål
vedrørende oplevelser af arbejdsopgaver tilfører undersøgelsen en supplerende dimension af stor betydning.
På baggrund af antallet og sammensætningen af respondenterne i forhold til medarbejdergrupper er
det RMC’s opfattelse, at den samlede mængde respondenter udgør en tilstrækkelig stikprøve-størrelse
i forhold til gennemførelsen af en valid måling.
Oplevelsesmålingerne har undersøgelsens deltager udfyldt i meget varieret omfang. Den endelige analyse gør udelukkende brug af svarkategorier, hvor hovedparten af relevante deltagere/respondenter
har afgivet svar.
I udformningen af spørgsmålene til oplevelsesmålingerne, sørgede RMC for at der blev spurgt til vigtigheden i forhold til arbejdet med borgeren. Det kan dog stadig formodes, at enkelte respondenter
har misforstået spørgsmålenes formulering og eksempelvis svaret med udgangspunkt, at alle lovpligtige og/eller regelbaserede opgaver må anses for vigtige og ofte uden større forenklingspotentiale.
Den tætte kontakt til kommunale kontaktpersoner, ledere af hjemmeplejegrupper m.fl. inden, under
og efter målingerne, betyder at hovedparten af sådanne misforståelser er opklaret.Under selve målingen havde respondenterne således mulighed for at kontakte RMCs survey hotline, der kunne svare på
spørgsmål i forbindelse med kategorierne samt de tekniske detaljer bag målingen. På den led, elimineres i vid udstrækning at respondenter springer fra på grund af tekniske vanskeligheder, eller forståelsesmæssige spørgsmål.
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BILAG B - OPGAVEKATALOG
B.1 Opgavekatalog. Visitatorer

Opgavekategorier og opgaver
Genemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Gennemførelse af visitation
Gennemførelse af visitation
Kontakt med brugere
Kontakt med brugere (herunder også telefonisk eller anden elektronisk
kontakt)
Kontakt med pårørende
Kontakt med pårørende (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af visitation
Forberedelse af visitation
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af visitation
Færdiggørelse af visitation
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Samarbejde og projektarbejde
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige
myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Tid anvendt på at forberede og gennemføre BTP-målinger (BrugerTidsProcent)
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personalet, optællinger
mv. Medvirke i trivselsundersøgelse eller brugerundersøgelse
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Tilsyn

Opgavetype
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
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Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
Andre uddannelsesaktiviteter
Give og modtage faglig sparring
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Arbejdsgange i forbindelse med arbejdsmiljø, praksis for løft, vedligehold og eftersyn. Udarbejdelse af instrukser vedrørende forhold i
hjemmeplejen f.eks. instrukser for hverdagsforhold såsom, sygdom,
afløsere, fravær, indflytning, hygiejne, rygeregler m
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring I eksempelvis ny faglitteratur,
kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af
arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til
kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med vareleverandører
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter
Økonomiske opgaver
Afregning med leverandører
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der
ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
4 Øvrige opgaver
4 Øvrige opgaver

68

B.2 Opgavekatalog. Visitatorledere

Opgavekategorier og opgaver
Genemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Gennemførelse af visitation
Gennemførelse af visitation
Kontakt med brugere
Kontakt med brugere (herunder også telefonisk eller anden elektronisk
kontakt)
Kontakt med pårørende
Kontakt med pårørende (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af visitation
Forberedelse af visitation
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring I brugerens
samlede situation
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af visitation
Færdiggørelse af visitation
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Samarbejde og projektarbejde
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige
myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Tid anvendt på at forberede og gennemføre BTP-målinger (BrugerTidsProcent)
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personalet, optællinger
mv. Medvirke i trivselsundersøgelse eller brugerundersøgelse
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Tilsyn

Opgavetype
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
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Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
Andre uddannelsesaktiviteter
Give og modtage faglig sparring
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring I eksempelvis ny faglitteratur,
kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Ledermøder med forvaltningen
Medarbejder faglige møder
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære medarbejdersamtaler
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af
arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til
kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med vareleverandører
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter
Økonomiske opgaver
Afregning med leverandører
Budget og økonomiske opgaver i relation til hjemmeplejeområdet
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Virksomhedsplaner og resultatkontrakter
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der
ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3
3
3
3
3

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

opgave
opgave
opgave
opgave
opgave

3
3
3
3

Intern
Intern
Intern
Intern

opgave
opgave
opgave
opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3
3
3
3

Intern
Intern
Intern
Intern

opgave
opgave
opgave
opgave

4 Øvrige opgaver
4 Øvrige opgaver
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B.3 Opgavekatalog. Ledere

Opgavekategorier og opgaver
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning (eksempelvis dosering, støtte borgeren til medicinindtag
m.v.)
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journaler
Løbende orientering i brugernes journaler
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. Ajourføring af journaloptegnelser
i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i
forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige
myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger
mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af
samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Samtykkeerklæringer

Opgavetype
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

71

Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver
vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer )
Vejtid
Vejtid
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare
spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet.
Arbejdspladsmiljø
Egen besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur,
kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS-samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære medarbejdersamtaler
Møder med forvaltningen
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af
arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder
Personalemøder (interne faste møder)
Koordinerende møde med assisterende daglig leder/stedfortræder/planlægger
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
f.eks. frokost og andre pauser mv.
Praktiske gøremål
Bestilling og modtagelse af varer hos vareleverandøren
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter i hjemmeplejen
Økonomiske opgaver
Afregning med myndigheden (visitationen)
Budget og økonomiske/administrative opgaver internt i hjemmeplejen
og/eller i relation til forvaltningen
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Udarbejdelse af bl.a. virksomhedsplaner, resultatkontrakter og lign til/ i
samarbejde med forvaltningen
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der
ikke placeres ovenfor

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
3 Intern opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3
3
3
3
3

Intern
Intern
Intern
Intern
Intern

opgave
opgave
opgave
opgave
opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave

4 Øvrige opgaver
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Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

4 Øvrige opgaver
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B.4 Opgavekatalog. Social- og sundhedshjælpere

Opgavekategorier og opgaver
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser
i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation,
f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige
myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger
mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af
samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver
vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid

Opgavetype
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
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Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare
spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til
kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der
ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

3 Intern opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
4 Øvrige opgaver
4 Øvrige opgaver
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B.5 Opgavekatalog. Social- og sundhedsassistenter

Opgavekategorier og opgaver
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser
i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation,
f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige
myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger
mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af
samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver
vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid

Opgavetype
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
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Vejtid
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare
spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til
kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der
ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

2 Indirekte brugerrettet
3 Intern opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
4 Øvrige opgaver
4 Øvrige opgaver
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B.1 Opgavekatalog. Sygeplejersker

Opgavekategorier og opgaver
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser
i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation,
f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige
myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv.
Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af
samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver
vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid

Opgavetype
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
1 Direkte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet

2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
2 Indirekte brugerrettet
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Vejtid
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare
spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til
kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der
ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

2 Indirekte brugerrettet
3 Intern opgave

3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
3 Intern opgave
4 Øvrige opgaver
4 Øvrige opgaver
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BILAG C - TIDSMÅLINGEN
C.1 Tidsforbrug fordelt på opgaver. Visitatorer

Opgavegavetype, kategori og -beskrivelse
1 Direkte brugerrettet
Genemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Gennemførelse af visitation
Gennemførelse af visitation
Kontakt med brugere
Kontakt med brugere (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Kontakt med pårørende (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
2 Indirekte brugerrettet
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af visitation
Forberedelse af visitation
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af visitation
Færdiggørelse af visitation
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Samarbejde og projektarbejde
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Tid anvendt på at forberede og gennemføre BTP-målinger (BrugerTidsProcent)
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personalet, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelse eller brugerundersøgelse
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen

Visitatorer
Timer pr. uge
10:24
1:07
1:07
1:13
1:13
3:27
3:27
3:09
3:09
1:27
1:27
15:38
0:40
0:40
0:32
0:32
1:19
1:19
0:04
0:04
1:23
1:23
1:07
1:07
3:26
3:26
2:11
1:20
0:05
0:45
1:06
1:06
0:46
0:04
0:19
0:22
0:37
0:05
0:31
0:23
0:23
0:02
0:02
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Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Give og modtage faglig sparring
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Arbejdsgange i forbindelse med arbejdsmiljø, praksis for løft, vedligehold og eftersyn. Udarbejdelse af instrukser vedrørende forhold i hjemmeplejen f.eks. instrukser for hverdagsforhold såsom, sygdom, afløsere, fravær, indflytning, hygiejne, rygeregler m
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser
m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med vareleverandører
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter
Økonomiske opgaver
Afregning med leverandører
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan
placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Grand Total

0:00
1:55
1:55
7:44
1:18
1:18
0:00
0:00
0:02
0:02

0:44
0:44
0:33
0:09
0:00
0:07
0:02
0:12
0:02
1:54
1:05
0:48
2:44
2:44
0:00
0:00
0:02
0:02
0:25
0:25
0:00
3:12
2:16
2:16
0:55
0:55
37:00
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C.2 Tidsforbrug fordelt på opgaver. Visitatorledere

Opgavegavetype, kategori og -beskrivelse
1 Direkte brugerrettet
Genemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Gennemførelse af visitation
Gennemførelse af visitation
Kontakt med brugere
Kontakt med brugere (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Kontakt med pårørende (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
2 Indirekte brugerrettet
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af visitation
Forberedelse af visitation
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af visitation
Færdiggørelse af visitation
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Samarbejde og projektarbejde
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Tid anvendt på at forberede og gennemføre BTP-målinger (BrugerTidsProcent)
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personalet, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelse eller brugerundersøgelse
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid

Visitatorledere
Timer pr. uge
1:14
0:00
0:00
0:00
0:00
0:13
0:13
0:18
0:18
0:42
0:42
13:17
0:00
0:00
0:00
0:00
1:15
1:15
0:36
0:36
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
1:56
1:56
1:23
1:20
0:00
0:03
0:24
0:24
5:53
2:33
3:19
0:00
0:14
0:00
0:13
0:41
0:41
0:00
0:00
0:00
0:51
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Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Give og modtage faglig sparring
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser
m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Ledermøder med forvaltningen
Medarbejder faglige møder
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære medarbejdersamtaler
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med vareleverandører
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter
Økonomiske opgaver
Afregning med leverandører
Budget og økonomiske opgaver i relation til hjemmeplejeområdet
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Virksomhedsplaner og resultatkontrakter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan
placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Grand Total

0:51
17:33
1:48
1:48
0:04
0:04
0:50
0:50
2:07
2:07
7:12
0:00
0:00
0:35
1:16
2:09
2:03
0:00
0:47
0:20
0:00
2:45
0:41
2:04
1:46
1:46
0:02
0:02
0:00
0:00
0:56
0:02
0:53
0:00
0:00
4:55
0:45
0:45
4:09
4:09
37:00
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C.3 Tidsforbrug fordelt på opgaver. Ledere

Opgavegavetype, kategori og -beskrivelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning (eksempelvis dosering, støtte borgeren til medicinindtag m.v.)
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journaler
Løbende orientering i brugernes journaler
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. Ajourføring af journaloptegnelser i kardex
og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem.
Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med ydelser
eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke
i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Samtykkeerklæringer
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse

Ledere
Timer pr. uge
1:56
0:48
0:48
0:25
0:25
0:26
0:26
0:09
0:09
0:01
0:01
0:04
0:04
9:15
0:08
0:08
2:15
1:05
1:10
0:21
0:21
0:21
0:21
0:47
0:34
0:01
0:12
0:08
0:08
0:34
0:33
0:00
0:53
0:53
0:53
0:02
0:22
0:28
1:09
0:31
0:37
0:15
0:03
0:11
0:00
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Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer )
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare spørgsmål
om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet.
Arbejdspladsmiljø
Egen besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser
m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS-samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære medarbejdersamtaler
Møder med forvaltningen
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder
Personalemøder (interne faste møder)
Koordinerende møde med assisterende daglig leder/stedfortræder/planlægger
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
f.eks. frokost og andre pauser mv.
Praktiske gøremål
Bestilling og modtagelse af varer hos vareleverandøren
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter i hjemmeplejen
Økonomiske opgaver
Afregning med myndigheden (visitationen)
Budget og økonomiske/administrative opgaver internt i hjemmeplejen og/eller i
relation til forvaltningen
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Udarbejdelse af bl.a. virksomhedsplaner, resultatkontrakter og lign til/ i samarbejde med forvaltningen
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke placeres ovenfor

0:15
0:15
0:02
0:00
0:02
1:06
1:06
22:46
0:31
0:31
0:01
0:01
0:07
0:07
1:07
1:07
9:53
0:00
0:03
0:47
1:10
0:27
0:52
5:31
0:44
0:15
0:02
7:10
1:16
2:06
3:47
1:06
1:06
0:01
0:01
0:38
0:38
2:06
1:05
0:57
0:03
0:00
3:01
2:00
2:00
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Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Grand Total

1:01
1:01
37:00
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C.4 Tidsforbrug fordelt på opgaver. Social- og sundhedshjælpere

Opgavegavetype, kategori og -beskrivelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser i kardex
og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem
o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med
ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke
i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid

Social- og sundheds-hjælpere
Timer pr. uge
24:42
0:24
0:24
0:04
0:04
1:01
1:01
22:58
22:58
0:06
0:06
0:06
0:06
6:01
0:41
0:21
0:20
0:04
0:04
0:11
0:09
0:01
0:00
0:08
0:06
0:01
0:02
0:02
0:19
0:01
0:02
0:15
0:31
0:03
0:27
0:00
0:00
0:00
0:01
0:01
0:05
0:03
0:01
3:55
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Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare spørgsmål
om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser
m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan
placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Grand Total

3:55
5:39
0:01
0:01
0:04
0:04
0:14
0:14
1:04
0:00
0:00
0:18
0:38
0:06
1:59
1:59
1:46
1:46
0:05
0:05
0:22
0:22
0:35
0:28
0:28
0:07
0:07
37:00
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C.5 Tidsforbrug fordelt på opgaver. Social- og sundhedsassistener

Opgavegavetype, kategori og -beskrivelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser i kardex
og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem
o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med
ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke
i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid

Social- og sundheds-assistenter
Timer pr. uge
20:41
0:00
0:17
0:00
0:10
0:00
3:16
0:00
15:57
0:00
0:05
0:00
0:54
8:07
0:00
0:40
0:41
0:00
0:06
0:00
0:20
0:09
0:03
0:00
0:30
0:24
0:00
0:16
0:00
0:05
0:00
0:07
0:00
0:04
0:21
0:00
0:00
0:00
0:00
0:17
0:00
0:00
0:00
0:00
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Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare spørgsmål
om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser
m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan
placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Grand Total

3:56
6:44
0:00
0:08
0:00
0:01
0:00
0:48
0:00
0:01
0:03
0:41
0:19
0:02
0:00
1:57
0:00
1:57
0:00
0:06
0:00
0:36
1:25
0:00
0:41
0:00
0:44
37:00
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C.6 Tidsforbrug fordelt på opgaver. Sygeplejersker

Opgavegavetype, kategori og -beskrivelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor (herunder
også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser i kardex
og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem
o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med
ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke
i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid

Sygeplejersker
Timer pr. uge
12:57
1:22
1:22
0:29
0:29
2:54
2:54
1:39
1:39
0:06
0:06
6:24
6:24
15:16
5:47
3:38
2:09
0:11
0:11
2:05
0:38
0:52
0:34
1:56
1:01
0:54
0:04
0:04
0:44
0:25
0:07
0:11
0:21
0:05
0:15
0:00
0:00
0:00
0:34
0:34
0:00
0:00
0:00
3:29
3:29
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3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare spørgsmål
om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser
m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan
placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Grand Total

6:51
0:08
0:08
0:02
0:02
1:10
1:10
0:51
0:04
0:00
0:34
0:12
0:00
1:55
1:55
1:45
1:45
0:08
0:08
0:47
0:47
1:54
1:36
1:36
0:17
0:17
37:00
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BILAG D - RESULTATER FRA OPLEVELSESMÅLINGEN

Stigende forenklingspotentiale

A

B

C

D

Vigtig opgave uden
forenklingspotentiale

Mindre vigtig opgave
uden forenklingspotentiale

Mindre vigtig opgave
med forenklingspotentiale

Vigtig opgave med
forenklingspotentiale

I figuren til højre
fremgår
kategoriseringen af
oplevelsesmålingen.

D.1 Oplevelsesmåling: Visitatorer

Opgave/ oplevelse
1 Direkte brugerrettet
Genemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Gennemførelse af visitation
Gennemførelse af visitation
Kontakt med brugere
Kontakt med brugere (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Kontakt med pårørende (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
2 Indirekte brugerrettet
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede
situation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af visitation
Forberedelse af visitation
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i forbindelse hermed
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af visitation

A

B

C

D

70%

3%

0%

27%

71%

0%

0%

29%

85%

0%

0%

15%

90%

0%

0%

10%

90%

0%

0%

10%

74%

0%

0%

26%

76%

3%

0%

22%

74%

0%

0%

26%

81%

0%

0%

19%

71%

0%

0%

29%

65%

3%

0%

32%
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Færdiggørelse af visitation
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Samarbejde og projektarbejde
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Tid anvendt på at forberede og gennemføre BTP-målinger (BrugerTidsProcent)
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personalet, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelse eller brugerundersøgelse
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Give og modtage faglig sparring
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Arbejdsgange i forbindelse med arbejdsmiljø, praksis for løft, vedligehold og eftersyn. Udarbejdelse af instrukser vedrørende forhold i
hjemmeplejen f.eks. instrukser for hverdagsforhold såsom, sygdom, afløsere, fravær, indflytning, hygiejne, rygeregler m
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle
medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring
af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til
kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering,
andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med vareleverandører

62%

0%

0%

38%

66%
43%
46%

0%
3%
0%

0%
0%
0%

34%
54%
54%

61%

0%

0%

39%

43%

0%

0%

57%

42%
27%

0%
0%

0%
13%

58%
60%

36%

0%

8%

56%

27%

0%

4%

69%

55%

0%

0%

45%

75%
50%

0%
0%

0%
0%

25%
50%

78%

6%

3%

13%

76%

0%

0%

24%

79%

0%

0%

21%

67%

0%

0%

33%

77%

0%

0%

23%

77%
67%
83%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

23%
33%
17%

100%
79%

0%
0%

0%
0%

0%
21%
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0%

0%

13%

75%

0%

0%

25%

70%

0%

3%

27%

94%

3%

0%

3%

33%

33%

0%

33%
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Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter
Økonomiske opgaver
Afregning med leverandører
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet,
der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

83%

0%

0%

17%

24%
33%

0%
33%

0%
0%

76%
33%

83%

0%

0%

17%

86%

7%

7%

0%
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D.1 Oplevelsesmåling: Visitatorledere

Opgave/ oplevelse
1 Direkte brugerrettet
Genemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af tilbagevendende revisitation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Gennemførelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Gennemførelse af visitation
Gennemførelse af visitation
Kontakt med brugere
Kontakt med brugere (herunder også telefonisk eller anden
elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Kontakt med pårørende (herunder også telefonisk eller anden
elektronisk kontakt)
2 Indirekte brugerrettet
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Forberedelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af tilbagevendende revisitation
Forberedelse af visitation
Forberedelse af visitation
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i
forbindelse hermed
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens samlede situation
Færdiggørelse af revisitation grundet forandring i brugerens
samlede situation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af tilbagevendende revisitation
Færdiggørelse af visitation
Færdiggørelse af visitation
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Samarbejde og projektarbejde
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis
statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Tid anvendt på at forberede og gennemføre BTP-målinger
(BrugerTidsProcent)
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personalet, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelse eller brugerundersøgelse

A

B

C

D

50%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

33%
0%
0%

0%
33%
33%

0%
0%
0%

67%
67%
67%

33%

0%

0%

67%

33%

0%

0%

67%

67%
50%

0%
0%

0%
0%

33%
50%

50%

0%

0%

50%
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Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Give og modtage faglig sparring
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering (APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og
arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Ledermøder med forvaltningen
Medarbejder faglige møder
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære
medarbejdersamtaler
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med vareleverandører
Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter
Økonomiske opgaver
Afregning med leverandører
Budget og økonomiske opgaver i relation til hjemmeplejeområdet
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Virksomhedsplaner og resultatkontrakter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
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0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%
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50%

0%
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0%
0%

33%
50%

33%

0%

0%

67%

100%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%
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0%

0%

33%

67%

0%

0%

33%
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100%
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0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
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0%
33%
0%
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100%
100%
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50%

0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%

0%
0%
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50%

100%

0%

0%

0%

67%

0%

0%

33%

67%

0%

0%

33%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%
50%

33%
0%

0%
0%

67%
50%

67%
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0%

33%

67%

0%

0%

33%
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Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

33%

0%

33%

33%
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D.1 Oplevelsesmåling: Ledere

Opgave/ oplevelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning (eksempelvis dosering, støtte borgeren til medicinindtag m.v.)
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i
forbindelse hermed
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journaler
Løbende orientering i brugernes journaler
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. Ajourføring af journaloptegnelser i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal
i omsorgssystem. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis
statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
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73%

0%

0%

27%

73%

0%

0%

27%

67%

0%

0%

33%

59%

0%

0%

41%

57%
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0%

43%

47%

0%

0%

53%

79%

0%

0%

21%

68%
64%

0%
0%

0%
0%

32%
36%

43%

0%

0%

57%

42%

0%

0%

58%

40%
35%
36%

0%
0%
0%

0%
0%
4%

60%
65%
60%

39%

0%

6%

56%

43%

0%

0%

57%

44%

0%

0%

56%

37%

0%

0%

63%

33%
42%

0%
0%

0%
0%

67%
58%

39%

0%

0%

61%

29%

4%

0%

67%
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Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Samtykkeerklæringer
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med
magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af
opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og
træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer )
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige.
Besvare spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe
kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet.
Arbejdspladsmiljø
Egen besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering
(APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og
arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS-samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle
medarbejderforhold)
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære
medarbejdersamtaler
Møder med forvaltningen
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder
Personalemøder (interne faste møder)
Koordinerende møde med assisterende daglig leder/stedfortræder/planlægger
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
f.eks. frokost og andre pauser mv.
Praktiske gøremål
Bestilling og modtagelse af varer hos vareleverandøren

33%

4%

0%

63%

25%
56%
47%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

75%
44%
53%

52%

5%

0%

43%

53%
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0%
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0%
0%

47%
47%
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6%

0%

33%

54%
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0%

46%
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0%

40%

53%
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0%

47%

48%
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0%

52%

82%
79%
75%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

18%
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71%
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0%

29%

68%
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58%
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0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
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29%
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71%
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0%

29%

83%

0%

0%

17%
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0%

25%

71%

0%

0%

29%

71%

6%

0%

24%

71%

0%

6%

24%
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Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter i hjemmeplejen
Økonomiske opgaver
Afregning med myndigheden (visitationen)
Budget og økonomiske/administrative opgaver internt i hjemmeplejen og/eller i relation til forvaltningen
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Udarbejdelse af bl.a. virksomhedsplaner, resultatkontrakter og
lign til/ i samarbejde med forvaltningen
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

77%

0%

0%

23%

33%
48%

0%
0%

0%
0%

67%
52%

53%
48%

0%
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0%
0%

47%
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0%

0%

18%

71%

0%

0%

29%
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D.1 Oplevelsesmåling: Social- og sundhedshjælpere

Opgave/ oplevelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal
i omsorgssystem o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis
statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med
magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
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24%
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29%
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1%
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35%
35%
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4%
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5%
5%
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34%
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17%
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5%

4%
5%

25%
25%
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Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af
opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og
træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige.
Besvare spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe
kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering
(APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny
faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle
medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
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67%
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5%
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12%
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24%
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D.1 Oplevelsesmåling: Social og sundhedsassistener

Opgave/ oplevelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journal
Løbende orientering i brugernes journal
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre vedrørende brugerens personlige forhold
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. ajourføring af journaloptegnelser i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal
i omsorgssystem o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis
statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Samtykkeerklæring
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med
magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver

A

B

C

D

72%

0%

0%

28%

82%

0%

0%

18%

91%

0%

0%

9%

78%

0%

0%

22%

69%

0%

0%

31%

86%

0%

0%

14%

75%
77%

0%
0%

0%
0%

25%
23%

51%

0%

0%

49%

51%
43%
55%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

49%
57%
45%

65%

0%

0%

35%

50%

0%

0%

50%

62%

3%

3%

32%

25%
38%

21%
24%

21%
5%

33%
33%

43%

26%

4%

26%

39%

17%

17%

26%

26%

33%

19%

22%

71%
78%

14%
4%

0%
0%

14%
19%
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Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af
opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og
træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige.
Besvare spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe
kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet .
Arbejdspladsmiljø
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering
(APV)
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny
faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle
medarbejderforhold)
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Personalemøder (interne faste møder)
Morgenmøde og eftermiddagsmøde (koordinering, opdatering)
Personlig tid og pauser
Pauser og anden personlig tid
Praktiske gøremål
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Uddannelsesaktiviteter
Ansvar for elever og praktikanter
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

60%

7%

0%

33%

67%
67%

4%
4%

8%
4%

21%
25%

63%

7%

5%

26%

58%

0%

3%

39%

52%

6%

6%

35%

50%

0%

4%

46%

56%
63%
61%

9%
7%
6%

6%
0%
3%

28%
30%
29%

70%
45%

3%
20%

0%
25%

27%
10%

68%

2%

0%

29%

73%

2%

0%

24%

59%

8%

3%

30%

59%

0%

0%

41%

62%

9%

0%

29%

69%

14%

0%

17%
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D.1 Oplevelsesmåling: Ledere

Opgave/ oplevelse
1 Direkte brugerrettet
Kontakt med brugere
Øvrig personlig kontakt med brugere, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Kontakt med pårørende
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret
ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Opgaver vedr. medicin o. lign. i brugerens hjem
Medicingivning (eksempelvis dosering, støtte borgeren til medicinindtag m.v.)
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling
2 Indirekte brugerrettet
Formelle klager
Håndtering af klagesager, og bistå ved oplysningen af sager i
forbindelse hermed
Journalføring
Løbende dokumentation i brugernes journaler
Løbende orientering i brugernes journaler
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til den kommunale forvaltning
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Praktiserende læge
Sygehus
Løbende kontakt med leverandører
Løbende kontakt med leverandører
Medicin: håndtering og dokumentation.
Dokumentation, kommunikation (eks. Ajourføring af journaloptegnelser i kardex og/eller EOJ)
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Revisitation
Forberede revisitationer af brugere, f.eks. opdatering af journal
i omsorgssystem. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Samarbejde og projektarbejde
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat af eksempelvis
statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller forskere
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper iværksat kommunalt
Spørgeskemaer og indberetninger
Indberetninger til forvaltningen, f. eks. vedr. personale, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser

A

B

C

D

73%

0%

0%

27%

73%

0%

0%

27%

67%

0%

0%

33%

59%

0%

0%

41%

57%

0%

0%

43%

47%

0%

0%

53%

79%

0%

0%

21%

68%
64%

0%
0%

0%
0%

32%
36%

43%

0%

0%

57%

42%

0%

0%

58%

40%
35%
36%

0%
0%
0%

0%
0%
4%

60%
65%
60%

39%

0%

6%

56%

43%

0%

0%

57%

44%

0%

0%

56%

37%

0%

0%

63%

33%
42%

0%
0%

0%
0%

67%
58%

39%

0%

0%

61%

29%

4%

0%

67%
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Udfylde og indsende spørgeskemaer og indberetninger til staten/styrelser og andre parter, og deltage i undersøgelser
igangsat af samme parter
Særlig journalisering og udfyldelse af skemaer
Behandling af ansøgninger om hjælpemidler
Samtykkeerklæringer
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og journal i forbindelse med
magtanvendelse
Tidsforbrug i forbindelse med delegation af sundhedsopgaver
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af
opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og
træning
Tilsyn
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (eks. angående brand- eller arbejdsmiljøregulativer )
Vejtid
Vejtid
3 Interne opgaver
Andre uddannelsesaktiviteter
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige.
Besvare spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe
kolleger med konkret indførelse af oplysninger i systemet.
Arbejdspladsmiljø
Egen besvarelse af undersøgelser af arbejdsplads-vurdering
(APV)
Instrukser og arbejdsgange
Instrukser og beskrivelser i forbindelse med diverse tilsyn og
arbejdsgangsbeskrivelser
Kvalifikationstid
Efteruddannelse, kontinuerlig ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.
Personaleforhold og møder
Egen MUS/LUS-samtale med nærmeste leder
Håndtering af overgreb på personalet og arbejdsskader
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle
medarbejderforhold)
MUS-samtaler; Lønsamtaler; personalesager og ekstraordinære
medarbejdersamtaler
Møder med forvaltningen
Personalepleje
Planlægning og koordination (vagtplanlægning)
Rekruttering og opstart, fastholdelse og afskedigelse
Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og tiltag til forbedring af arbejdsplads
Udvalgsmøder og politiske faglige møder
Personalemøder (interne faste møder)
Koordinerende møde med assisterende daglig leder/stedfortræder/planlægger
Morgenmøder og Eftermiddagsmøder (koordinering, opdatering, andet)
Møder med ledere og mellemledere / gruppeledermøder
Personlig tid og pauser
f.eks. frokost og andre pauser mv.
Praktiske gøremål
Bestilling og modtagelse af varer hos vareleverandøren

33%

4%

0%

63%

25%
56%
47%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

75%
44%
53%

52%

5%

0%

43%

53%
53%

0%
0%

0%
0%

47%
47%

61%

6%

0%

33%

54%

0%

0%

46%

56%

4%

0%

40%

53%

0%

0%

47%

48%

0%

0%

52%

82%
79%
75%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

18%
21%
25%

71%

0%

0%

29%

68%
71%
68%
68%
58%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

32%
29%
32%
32%
42%

71%

0%

0%

29%

83%

0%

0%

17%

75%

0%

0%

25%

71%

0%

0%

29%

71%

6%

0%

24%

71%

0%

6%

24%
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Uddannelsesaktiviteter
Ansvarlig for elever og praktikanter i hjemmeplejen
Økonomiske opgaver
Afregning med myndigheden (visitationen)
Budget og økonomiske/administrative opgaver internt i hjemmeplejen og/eller i relation til forvaltningen
Puljeansøgninger og dokumentation af tilkendte midler
Udarbejdelse af bl.a. virksomhedsplaner, resultatkontrakter og
lign til/ i samarbejde med forvaltningen
4 Øvrige opgaver
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet
Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden for hjemmeplejeområdet

77%

0%

0%

23%

33%
48%

0%
0%

0%
0%

67%
52%

53%
48%

0%
0%

0%
0%

47%
52%

82%

0%

0%

18%

71%

0%

0%

29%
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BILAG E1 - KOBLING MELLEM REGULERING OG OPGAVER

Opgavetype
1 Direkte
brugerrettede

Løbende orienteringi brugernes journal
Løbende dokumentation i brugernes
journal
Kontakt til andre vedrørende brugerens
personlige forhold
Praktiserende læge

41%
51%

Sygehus

Opgavekategori

Opgavebeskrivelse

Kontakt med brugere

Øvrig personlig kontakt med brugere,
der ikke er registreret ovenfor (herunder også telefonisk eller anden elektronisk kontakt)
Øvrig personlig kontakt med pårørende, der ikke er registreret ovenfor
(herunder også telefonisk eller anden
elektronisk kontakt)
Medicingivning

Kontakt med pårørende

2 Indirekte
brugerrettede

Statslig
regulering

Statslig regulering
med lokal
frihed

Opgaver vedr. medicin o.
lign. i brugerens hjem
Praktisk hjælp og personlig pleje.
Træning ved hjælper i
hjemmet
Undersøgelse og behandling
Journalføring

Kontakt til andre om brugeren
Kontakt til sundhedsfaglige samarbejdspartnere

Reguleringstype

Reguleringsoprindelse
(se Bilag
E2)

59%
49%

1 Statslig
1 Statslig

1.43
1.43

57%

43%

1 Statslig

1.1

13%

87%

1 Statslig

1.87

10%

90%

1 Statslig

1.55

Praktisk hjælp og personlig pleje
Træning ved hjælper i hjemmet
Undersøgelse og behandling
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Opgavetype

Opgavekategori
Medicin: håndtering og
dokumentation.

Revisitation

Særlig journalisering og
udfyldelse af skemaer

Samarbejde og projektarbejde

17

Opgavebeskrivelse
Andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere
Medicinhåndtering (eksempelvis genbestilling hos apoteker eller receptfornyelse)
Dokumentation, kommunikation (eks.
ajourføring af journaloptegnelser i kardex og/eller EOJ)
Forberede revisitationer af brugere,
f.eks. opdatering af journal i omsorgssystem o. lign. Bistå visitator ved besøg. Kontakt efter visitation, f.eks. i
forbindelse med ydelser eller hjælpemidler
Udfyldelse af lovpligtige skemaer og
journal i forbindelse med magtanvendelse
Samtykkeerklæring
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper
iværksat kommunalt
Projektdeltagelse og arbejdsgrupper
iværksat af eksempelvis statslige myndigheder og institutioner, styrelser eller
forskere
Måling af BTP (BrugerTidsProcent)

Statslig
regulering

Statslig regulering
med lokal
frihed

Reguleringstype

Reguleringsoprindelse
(se Bilag
E2)

51%

49%

1 Statslig

1.4

33%

67%

1 Statslig

1.31

27%

73%

1 Statslig

1.87

4%

96%

1 Statslig

1.26

0%

100%

1 Statslig

1.14

0%

100%17

1 Statslig
2 Kommunal

1.28
2

2 Kommunal

2

1 Statslig

1.9

15%

85%

Indikerer at data er utilstrækkelige til at lave medianberegningen idet der er ingen eller meget lidt tid i en eller flere kommuner på den givne opgave
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Opgavetype

Opgavekategori

Opgavebeskrivelse

Spørgeskemaer og indberetninger

Indberetninger til forvaltningen, f. eks.
vedr. personale, optællinger mv. Medvirke i trivselsundersøgelser eller brugerundersøgelser
Udfylde og indsende spørgeskemaer og
indberetninger til staten/styrelser og
andre parter, og deltage i undersøgelser igangsat af samme parter
Tidsanvendelse i forbindelse med delegation og supervision af opgaver vedrørende eksempelvis sygepleje, medicinering og træning
Kommunalt tilsyn af hjemmeplejen
Øvrige tilsyn (angående brand- eller
arbejdsmiljøregulativer)
Vejtid
Vejlede kolleger om brugen af omsorgssystemet i det daglige. Besvare
spørgsmål om brugen af omsorgssystemet. Hjælpe kolleger med konkret
indførelse af oplysninger i systemet .
Besvarelse af undersøgelser vedrørende arbejdsplads-vurdering (APV)
Efteruddannelse, kontinuerlige ajourføring i eksempelvis ny faglitteratur, kurser m.v.

Tidsforbrug i forbindelse
med delegation af sundhedsopgaver
Tilsyn

3 Interne opgaver

Vejtid
Andre uddannelsesaktiviteter

Arbejdspladsmiljø
Kvalifikationstid

18

Statslig
regulering

Statslig regulering
med lokal
frihed

Reguleringstype

Reguleringsoprindelse
(se Bilag
E2)

2 Kommunal

2

39%

61%

1 Statslig

1.34

51%

49%

1 Statslig

1.87

1%
0%

99%
100%18

1 Statslig
1 Statslig

1.91
1.7

70%

30%

1 Statslig

1.1

Indikerer at data er utilstrækkelige til at lave medianberegningen idet der er ingen eller meget lidt tid i en eller flere kommuner på den givne opgave
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Opgavetype

Opgavekategori

Opgavebeskrivelse

Personaleforhold og
møder

Planlægning og koordination
(vagtplanlægning)
Egen MUS/LUS - samtale med nærmeste leder
Medarbejder faglige møder (hovedsageligt angående generelle medarbejderforhold)
Udvalgsmøder og politiske faglige møder (eksempelvis i relation til kommunalbestyrelsen eller social- og sundhedsudvalget)
Håndtering af overgreb på personalet
og arbejdsskader
Morgenmøde og eftermiddagsmøde
(koordinering, opdatering)
Pauser og anden personlig tid
Bestilling af varer og kontakt med leverandør
Ansvar for elever og praktikanter
Øvrig tidsanvendelse på opgaverinden
for hjemmeplejeområdet, der ikke kan
placeres ovenfor

Personalemøder (interne
faste møder)
Personlig tid og pauser
Praktiske gøremål

4 Øvrige opgaver

Uddannelsesaktiviteter
Øvrig tidsanvendelse på
opgaver inden for hjemmeplejeområdet, der ikke
kan placeres ovenfor
Øvrig tidsanvendelse på
opgaver uden for hjemmeplejeområdet

Statslig
regulering

Statslig regulering
med lokal
frihed

Reguleringstype

Reguleringsoprindelse
(se Bilag
E2)

Øvrig tidsanvendelse på opgaver uden
for hjemmeplejeområdet

Grå markering indikerer, at data er utilstrækkelige til at lave medianberegningen idet der er ingen eller meget lidt tid i en eller flere kommuner på den givne opgave
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BILAG E2 – REGULERINGLISTE

Regel
nummer
1.1

1.13

Regulering

Kapitel

Paragraf

Beskrivelse

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.
Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

16

§83

21

§112

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2: Tilbuddene efter stk.1. gives til personer, som på
grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af
den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen
kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. i forbindelse med
kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne
ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet,
dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til
hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren
vælge leverandør. Ved særligt personlige hjælpemidler forstås kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af dagens timer, ortopædisk fodtøj,
arm- og benproteser, støttekorsetter og bandager m.v., parykker, brystproteser, stomihjælpe-
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Regel
nummer

1.14

Regulering

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

Kapitel

24

Paragraf

§124

Beskrivelse
midler og kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinskoptisk definerede, varige øjenlidelser. Kørestole, hvortil der er ydet støtte efter denne lov,
betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når brugerne ikke har brug for dem
mere. Stk. 4. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som
kommunalbestyrelsen anviser, ydes et tilskud på indtil kr. 5.420 pr. høreapparat, hvis ansøgeren er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der
udleveres fra en godkendt leverandør. Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter
i en bekendtgørelse regler om sikring af kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private leverandører og opkrævning af betaling for
omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse. Stk. 6. Velfærdsministeren kan
i en bekendtgørelse fastsætte regler om 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan
ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del
af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 4) hvorvidt der skal gælde
særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse
hjælpemidler fra en offentlig institution, og 5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed
som led i et botilbud.
Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg,
pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Bestemmelserne i dette afsnit gælder for personer
med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt
socialpædagogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende
tilbud efter §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 125-129. Det er
en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Stk. 3. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbe-
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Kapitel
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1.15

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

24

§125

1.16

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af

24

§126

Beskrivelse
stemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige
medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 4. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold
til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 5. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med
størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 6. Indgreb efter § 126, stk. 1, kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation
yder service over for den pågældende, jf. stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede
private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af § 126, stk.
1, herunder om kravet om indberetning, jf. § 136. I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet.
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer
for en person i en afgrænset periode, når 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan
træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en
afgrænset periode, når 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade
bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens
øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 2 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere,
der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 2, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i § 127 samtidig hermed finder anvendelse.
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en
person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkel-
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01/10/2008.

1.17

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

24

§127

1.18

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

24

§128

1.19

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

30

§166

1.2

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

16

§83

Beskrivelse
te tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en
afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person,
hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, jf. § 136, stk. 2, søges
sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås.
Under samme betingelser som i § 125, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at
anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen
eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om,
for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende
risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det
enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse
om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal
løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov
eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for det sociale
nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2. En klage over en afgørelse om hjælp efter § 83 og § 84, stk. 1, kan først indbringes for
det sociale nævn, når 1) klagen har været behandlet af klagerådet, jf. § 34, stk. 1, nr. 1, i lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område, og 2) kommunalbestyrelsen har taget stilling til klagerådets indstilling.
Stk.4 Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med
hensyn til bolig, pleje, og omsorg (plejetestamenter)
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1.28
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Beskrivelse

Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008

3a

§10

Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt
omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

3a

§11

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de
oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at
lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have
betydning for hjælpen.

3a

§11a

Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at
andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen
af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold om
den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige
myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre
husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens
egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at
kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende
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1.29

1.3

1.31

1.32

Regulering

Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.
Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af

Kapitel

Paragraf

Beskrivelse
kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne
kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som
indhenter oplysningerne. Stk. 3. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk.1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det
omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden
indhente oplysningerne herfra. Stk. 4. Ved klage til det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet eller Ankestyrelsen og ved behandlingen af sager i Sikringsstyrelsen kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1, indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af,
at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive
nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.
Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om
hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf.
§ 11 a, stk. 2, og § 11 c.

3a

§11b

16

§84

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

3a

§14

Kommunen kan udlevere oplysninger til apotekerne om navn, personnummer og den personlige
tillægsprocent vedrørende personer, der modtager personligt tillæg til medicinudgifter. Oplysningerne kan også gives i elektronisk form og udleveres uden samtykke fra den enkelte.

6

§43

Stk. 3. Ved opgavevaretagelsen, jf. stk. 2, er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrø-
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1.33

1.34

1.35

1.38

Regulering
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
lov om retssikkerhed
og administration på
det sociale område.
LBK nr. 877 af
03/09/2008
Bekendtgørelse af
forvaltningsloven.
LBK nr. 1365 af
07/12/2007

Kapitel

Paragraf

Beskrivelse
rende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens §§ 27, 29, 31 og 32. Dette gælder også for
selvejende institutioner, der efter aftale udfører en opgave for en kommune eller en region.

10

§66

Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, om der er
grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først afleveres til
den myndighed, som har truffet afgørelsen. Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen.

12

§82

Kommunerne, regionerne, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn har pligt til at tilvejebringe og indsende statistiske oplysninger m.v., som velfærdsministeren anmoder om.

12

§83

Kommunerne giver Velfærdsministeriet oplysninger om beslutninger og forventninger vedrørende udviklingen på det sociale område, herunder om de mål, som de har sat for udviklingen. Stk.
2. Kommunerne har pligt til at medvirke til temaplanlægning, i kommunepaneler samt til at
skaffe uddybende oplysninger om udviklingen på særlige områder.

4

§9

Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den
sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Stk. 2. Bestemmelser
om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten
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1.39

Bekendtgørelse af
forvaltningsloven.
LBK nr. 1365 af
07/12/2007
Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

4

§10

16

§86

1.40

Bekendtgørelse af
forvaltningsloven.
LBK nr. 1365 af
07/12/2007

4

§16

1.41

Bekendtgørelse af
forvaltningsloven.
LBK nr. 1365 af
07/12/2007

6

§22

1.4

Beskrivelse
til at give aktindsigt efter dette kapitel.
En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 nævnte undtagelser. 1) alle dokumenter,
der vedrører sagen, herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten, og 2) indførelser i journaler, registre
og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse
forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
har behov herfor.
Afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal imødekommes, træffes af
den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Stk. 2. Myndigheden afgør
snarest, om en begæring kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået
inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten
om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. stk. 3. Har det betydning for en parts mulighed for at varetage sine interesser at få afskrift eller kopi af sagens
dokumenter, skal en begæring herom imødekommes. Dette gælder dog ikke, hvis dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt taler herimod. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for afskrifter og kopier. Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i § 11 gælder tilsvarende. Stk. 5. Vedkommende minister kan fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i stk. 1 og
stk. 4, 1. pkt.
En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.
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Beskrivelse

Lov om offentlighed i
forvaltningen. LOV nr
572 af 19/12/1985
(Offentlighedsloven)

2

§4

1.43

Lov om offentlighed i
forvaltningen. LOV nr
572 af 19/12/1985
(Offentlighedsloven)

2

§6

1.44

Lov om offentlighed i
forvaltningen. LOV nr
572 af 19/12/1985
(Offentlighedsloven)

4

§15

1.45

Lov om offentlighed i
forvaltningen. LOV nr
572 af 19/12/1985
(Offentlighedsloven)

4

§16

1.46

Bekendtgørelse af

5

§18

Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at blive gjort bekendt med
dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ
sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Stk. 2. Den, hvis
personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-11 og
§ 14, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i § 13, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med
afgørende vægt taler imod. Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller
den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.
I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der
mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre
notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Fremsættes der begæring om aktindsigt vedrørende dokumenter, der indgår i en sag, hvori der
er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, afgør denne myndighed, om begæringen kan imødekommes. I andre tilfælde afgøres sager om aktindsigt af den myndighed,
der har dokumentet i sin besiddelse. Stk. 2. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages
særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.
Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der
har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til
gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Stk. 2. Er en begæring
om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt
om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.
For en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan de nærmeste på-
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sundhedsloven. LBK
nr 95 af 07/02/2008

1.47

Bekendtgørelse af
sundhedsloven. LBK
nr 95 af 07/02/2008

8

§36

1.48

Bekendtgørelse af
sundhedsloven. LBK
nr 95 af 07/02/2008

8

§37

1.49

Bekendtgørelse af
sundhedsloven. LBK
nr 95 af 07/02/2008

8

§38

Beskrivelse
rørende give informeret samtykke til behandling. I de tilfælde, hvor patienten er under værgemål, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, jf. værgemålslovens § 5, kan
informeret samtykke dog gives af værgen. Stk. 2. Har en patient, der varigt mangler evnen til at
give informeret samtykke, ingen nærmeste pårørende eller værge, kan sundhedspersonen gennemføre en påtænkt behandling, hvis en anden sundhedsperson, der har faglig indsigt på området, og som ikke tidligere har deltaget i eller skal deltage i behandlingen af den pågældende patient, giver sin tilslutning hertil. Stk. 3. I de tilfælde, der er omfattet af stk. 2, kan sundhedspersonen dog uden inddragelse af en anden sundhedsperson gennemføre en påtænkt behandling,
hvis behandlingen er af mindre indgribende karakter med hensyn til omfang og varighed. Stk. 4.
Skønner sundhedspersonen, at de nærmeste pårørende eller værgen, jf. stk. 1, forvalter samtykket på en måde, der åbenbart vil skade patienten eller behandlingsresultatet, kan sundhedspersonen gennemføre behandlingen, såfremt Sundhedsstyrelsen giver sin tilslutning hertil.
Reglerne i dette kapitel gælder for patientjournaler m.v., der udarbejdes af sundhedspersoner,
og som føres på offentlige eller private sygehuse, klinikker, ambulatorier, i privat praksis eller i
forbindelse med behandling i private hjem samt på andre offentlige eller private institutioner
m.v., hvor der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages behandling af patienter.
Fremsætter en patient begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten
meddelelse om, 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) kategorierne
af modtagere af oplysningerne og 4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger
stammer. Stk. 2. Retten efter stk. 1 kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at
blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.
Afgørelser om retten til aktindsigt træffes af den myndighed, institution eller sundhedsperson,
der har patientjournalerne m.v. i sin besiddelse. Stk. 2. Vedkommende myndighed, institution
eller sundhedsperson afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, og om
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§87
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§42

Bekendtgørelse af
sundhedsloven. LBK
nr 95 af 07/02/2008

9

§43

Beskrivelse
aktindsigten skal gennemføres ved, at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v.
på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Stk. 3. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende
myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes
at foreligge. Stk. 4. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1-3 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den
driftsansvarlige myndighed.
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i §§ 83-85, i fornødent omfang
kan varetages døgnet rundt.

Samtykke efter § 41, stk. 1, kan være mundtligt eller skriftligt. Samtykket kan afgives til den
sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den sundhedsperson, der modtager oplysninger. Samtykket skal indføres i patientjournalen. 1.-3. pkt. gælder tilsvarende, når patienten
frabeder sig videregivelse af oplysninger, jf. § 41, stk. 3.
Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1
nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når 1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have
væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling, 2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til
patienten, sundhedspersonen eller andre eller 3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver. Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i besiddelse
af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget. Stk. 4. Såfremt
der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen angår, snarest muligt her-
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§157

1.7

Bekendtgørelse af
lov om social service.
LBK nr. 979 af
01/10/2008.

16

§89

Beskrivelse
efter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades
efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der
beskyttes i denne lovgivning.
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra
sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de
kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen
kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud
på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter
nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.
Lægemiddelstyrelsen fører et elektronisk register over ordinationer og de enkelte medicinbrugeres køb m.v. af lægemidler samt hertil knyttede oplysninger (personlige elektroniske medicinprofiler). Stk. 2. Den læge, der aktuelt har en patient i behandling, har adgang til de oplysninger, der er registreret om patienten, når det er nødvendigt for behandlingen. Lægen kan tillige
benytte registeret til at finde egne patienter, der behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler.
Stk. 3. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter i den kommunale hjemmesygepleje, herunder på plejehjem, har adgang til oplysninger, der er registreret
om en patient, når 1) patienten har givet mundtligt eller skriftligt samtykke hertil, 2) patienten
er visiteret til hjemmesygeplejen og 3) adgangen er nødvendig for den pågældendes behandling
eller pleje af patienten.
Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse.
Af afgørelsen skal det fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger om hjælp kommunalbestyrelsen har kunnet eller ikke har kunnet imødekomme, jf. § 88, stk. 1, samt hvilke krav der stilles
til leverancesikkerheden i forbindelse med effektueringen af afgørelsen, jf. § 90, stk. 1. Stk. 2.
Til brug for afgørelsen efter stk. 1 udarbejder kommunen et skema. Skemaet skal som minimum
indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvil-
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5

18

1.88

1.89

Beskrivelse
ken periode hjælpen gives. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren og udleveres til ansøgeren som supplement til afgørelsen. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren, nærmeste pårørende eller anden nærtstående og eventuelt ansøgerens egen praktiserende læge.
Skemaet udleveres til ansøgeren i forbindelse med afgørelsen.
Hjælp efter §§ 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter §§ 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp
efter § 83 leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der
i forbindelse med afgørelsen efter § 88, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter § 83 oplyse modtageren af
hjælpen om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis den tildelte hjælp
ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen.
Autorisation af sundhedspersoner og anvendelse af medhjælp

5.3

Plejepersonalets pligt til at indføre lægens ordination i de sygeplejefaglige optegnelser

5.4

Oplysninger om dosisdispenseret medicin skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser
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16

§91

Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan
vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Til dette formål skal kommunalbestyrelsen
sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83, jf. § 139, herunder krav til, hvilket beredskab der,
jf. § 90, stk. 1, kræves af leverandørerne for at sikre, at de afgørelser, der er truffet efter § 83,
kan effektueres. Kvalitetskravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og må ikke
være konkurrenceforvridende. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sikre kvalificerede
leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1 via udbudsmodellen. Kommunalbestyrelsen skal efter en udbudsforretning efter 1. pkt. indgå kontrakt med mindst to kvalificerede leverandører af de forskellige typer af ydelser efter § 83. Kontrakterne skal indgås med de leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Grundlaget for udbudsmaterialet
er de efter stk. 1 fastsatte kvalitetskrav. Stk. 3. Hvis det efter et udbud ikke er muligt at indgå
kontrakter i overensstemmelse med betingelsen i stk. 2 og betingelserne fastsat i medfør af
§ 92, stk. 4, finder reglerne om godkendelse af enhver kvalificeret leverandør efter stk. 4-7 anvendelse. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen ikke benytter udbudsmodellen, jf. stk. 2, skal
kommunalbestyrelsen sikre kvalificerede leverandørers adgang til at levere ydelser efter stk. 1
via godkendelsesmodellen. Ud over de kvalitetskrav, der skal fastsættes i medfør af stk. 1, skal
kommunalbestyrelsen, hvis der skabes valgfrihed via godkendelsesmodellen, fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83, jf.
§ 139. Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at give kvalificerede leverandører adgang til
at levere ydelser efter § 83 via godkendelsesmodellen, har kommunalbestyrelsen pligt til at
godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene i stk. 1, 3. pkt., og
stk. 4, jf. dog § 92, stk. 4. Stk. 6. Priskravene efter stk. 4 fastsættes af kommunalbestyrelsen
ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og
praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav, jf. stk. 1. Stk. 7. Fastsættelse
af priskrav efter stk. 6 kan fraviges, når fravigelsen er begrundet i forventede effektiviseringer i
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Beskrivelse
den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kommunens kvalitetsstandard, jf.
§ 139. Prisfastsættelsen kan ligeledes fraviges, hvis en kommunalbestyrelse, der har valgt at
bruge godkendelsesmodellen, jf. stk. 4, vælger at gennemføre en udbudsforretning med henblik
på at finde en privat hovedleverandør til ydelserne efter § 83 i stedet for den kommunale leverandørvirksomhed. Stk. 8. Efter en udbudsforretning efter stk. 7, 2. pkt., fastsættes priskravet
til de øvrige leverandører, kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med efter stk. 5, til kommunens omkostninger ved kontrakten med den private leverandør, der har vundet udbuddet.
Det er en betingelse herfor, at den leverandør, der har vundet udbuddet, accepterer, at den
kontrakt, der indgås efter udbuddet, danner grundlaget for kommunalbestyrelsens indgåelse af
kontrakt med andre leverandører efter stk. 5. Det er endvidere en betingelse, at kommunens
kontrakt med den leverandør, der har vundet udbuddet, er offentlig. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig,
at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og
praktisk hjælp, jf. stk. 6 og 7.
Løbende opdatering af journalen i umiddelbar tilknytning til udførelsen af plejen og behandling
af patienten

