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I perioden 2011 - 2013 indgik 45 kommuner og KL et partnerskab om dokumentation af hjemmesygeplejen. 

Her udviklede man bl.a. et fælles indsatskatalog over sygeplejeindsatser. Fra 2013-2014 fortsatte KL og 35 

nye kommuner partnerskabet ved at udvikle kvaliteten på hjemmesygeplejeområdet.

Baggrunden for partnerskabet er, at den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og 

behandlingsopgaver. Det medfører et øget behov for at arbejde strategisk og målrettet med prioriteringer af 

indsatser og ressourcer i hjemmesygeplejen. 

En af de opgaver, som KL og de nye partnerskabskommuner har taget fat på, er styring af den kommunale 

sygepleje. Ved at bruge det fælles indsatskatalog bliver dokumentationen af sygeplejeindsatser mere ensartet 

på tværs af kommunerne, hvilket giver nye muligheder for at arbejde videre med styring og sammenligninger 

på tværs af kommuner. Det kan fx bruges til at beregne fremtidige udgiftsbehov og sammenligne sygepleje-

indsatser. 

Dette inspirationsnotat tager fat på centrale elementer i den kommunale styring af sygeplejeområdet. Notatet 

er et resultat af KL´s og de 35 nye partnerskabskommuners arbejde med at beskrive styringslandskabet i part-

nerskabskommunerne. Ønsket er, at notatet kan anvendes som inspiration til og kvalificering af økonomisk 

styring af den kommunale sygepleje. 

Inspirationsnotatet er bygget op om de emner, som partnerskabskommunerne har vurderet er relevante dels at 

samle kommunal praksisviden om og dels at videreudvikle. Indholdet er baseret på kommunernes eksisterende 

praksis, surveys foretaget blandt partnerskabskommunerne samt anden eksisterende viden på styringsområ-

det. Herudover indeholder notatet konkrete kommunale cases fra kommunernes styringspraksis (inkl. kontak-

toplysninger), som forhåbentlig vil inspirere kommunerne til at udvikle styringen af hjemmesygeplejen i egen 

kommune. 
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Begrebsafklaring

Sygepleje: Anvendes om den kommunale sygeplejeindsats. Det er indsatser leveret efter Sundhedslovens 

§138.

Hjemmepleje:.Anvendes om indsatser efter Servicelovens §83, som omfatter personlig pleje, praktisk hjælp 

og madservice.

Fritvalgsområdet:.Betegnelse for den økonomiske organisering af hjemmeplejeområdet, som omfatter det 

budgetområde med alle leverandører af hjemmepleje inkl. private leverandører. 

Hjemmesygeplejen: Betegnelse for den økonomiske organisering af hjemmesygeplejeområdet. Nogle ste-

der er hjemmesygeplejen samme organisatoriske enhed som hjemmeplejen, andre steder er det en selvstæn-

dig enhed. Med hjemmesygeplejen tænkes på de omkostninger, som er forbundet med at levere sygepleje. 
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1. Organisering

Der er stor variation i kommunernes måde at organisere ældreområdet på. Det handler først og fremmest om 

graden af integration mellem hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejecentre. De forskellige organisations-

former har forskellige styrker og svagheder. 

Nedenstående graf viser fordelingen blandt 51 nye og gamle partnerskabskommuner, som har deltaget i KL’s 

undersøgelse i juni 2014. 

Figuren viser hvor stor en andel af kommuner, der har sygeplejen integreret med hjemmeplejen og hvor mange, 

der har sygeplejen skilt ud som noget særligt. 

Figur 1 – Integration ml. hjemmesygepleje og hjemmepleje i 2014

Som det fremgår af figuren er det ca. halvdelen af kommunerne der har hjemmesygeplejen integreret med 

hjemmeplejen og halvdelen der har hjemmesygeplejen som en selvstændig enhed. Der foregår hele tiden 

processer, som betyder at organisationernes skal tilpasses. Derfor er det interessant at se på udviklingen si-

den 2010, hvor det første partnerskab starterede i 2011, og på hvorvidt kommunernes deltagelse i det første 

partnerskab har betydet ændringer for organiseringen. I nedenstående figur sammenlignes udviklingen blandt 

de oprindelige partnerskabskommuner og blandt de nye partnerskabskommuner, som ikke har været igennem 

samme proces.
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Figur 2 – Integration ml. hjemmesygepleje og hjemmeplejen – 2010 vs. 2014

Der er en klar tendens til at der sker en stigning i andelen af integrerede ordninger blandt de oprindelige 

partnerskabskommuner, mens der blandt de kommuner, som ikke deltog i det første partnerskab, ikke er sket 

samme udvikling. Det skal i den forbindelse bemærkes at stigningen i andelen af integrerede ordninger dæk-

ker over bevægelser i begge retninger, hvor der er væsentligt flere, som rykker fra selvstændig hjemmesyge-

plejeenhed til integreret ordning end omvendt. 

De to organisationsformer bliver i kommunerne valgt med forskellige begrundelser. På det faglige område 

fremhæves ofte sygeplejerskernes mulighed for at vidensdele som et argument for en selvstændig sygeple-

jeenhed. Sparring mellem sygeplejesker og sosupersonale samt koordinering på tværs af opgaver inden for 

hjemmeplejen og sygeplejen fremhæves som argument for en integreret ordning.

Sammenhæng.mellem.organisering.og.budgetform
Alt efter hvilken organisering, kommunen vælger, er der forskellige muligheder for at organisere budgetlægnin-

gen på hjemmesygeplejeområdet. Hvis kommunen eksempelvis har valgt at organisere sig med en selvstændig 

sygeplejeenhed er det mere oplagt med et rammebudget til sygeplejen. Omvendt, hvis kommunen har en inte-

greret ordning vil man ofte være tilbøjelig til at vælge en ordning med afregning mellem hjemmesygeplejen og 

fritvalgsområdet eller evt. at have en fælles ramme, hvor ressourcetildelingen aktivitetsstyres.

Forholdet omkring hvad og hvordan der afregnes mellem hjemmesygeplejen og fritvalgsområdet kan dog have 

en række afledte problemstillinger for fx hjemmeplejen. Dette behandles i afsnit 13 om budgetmodeller.
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2. Visitation

Når man taler om styring af hjemmesygeplejen er visitationsmetoden et parameter, der er relevant at se på. 

Som udgangspunkt kan man dele sygeplejevisitation op i tre arketyper, hvor langt de fleste kommuner vil kunne 

finde sig selv. 

Det drejer sig om:

 • Central visitation

 • Central visitation og opfølgning - med decentral udmøntning

 • Selvvisiterende sygeplejersker

På nedenstående cirkeldiagram demonstreres det, hvor udbredte de forskellige visitationsformer er iblandt de 

nye og gamle partnerskabskommuner.

Figur 3 – Fordeling af visitationsformer blandt alle partnerskabskommunerne

Også her kan det være relevant at se på udviklingen siden 2010 og på fordelingen mellem de oprindelige 

partnerskabskommuner og de nye. Nedenstående graf viser dog, at der ikke er nogen stor forskel på hvordan 

der visiteres i hhv. de oprindelige partnerskabskommuner og de nye partnerskabskommuner. Samtidig er der 

heller ikke sket nogen betydelig udvikling fra 2010 til 2014. 

Andet
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Figur 4 - Sammenligning af visitationsmodeller fra 2010 – 2014 blandt nye og gamle partnerskabskommuner 

Central.visitation
Central visitation er den visitationsform, som anvendes på fritvalgsområdet. En del kommuner har også valgt 

at anvende den på hjemmesygeplejeområdet. Ofte vil kommunen have fastsat et ydelses- eller indsatskatalog, 

som man visiterer efter, og denne visitation vil indeholde frekvens mellem besøgene og tid på hvert enkelt 

besøg. 

I nogle tilfælde vil visitation til hjemmesygepleje indeholde en slutdato, hvor man evaluerer om behandlingen 

har haft den ønskede effekt og om der i givet fald skal iværksættes nye initiativer. Det kunne fx være et sår, 

hvor formålet med behandlingen er ”heling”. 

Fordelene ved central visitation er overblik over hele hjemmesygeplejen, en ensartethed i visitationen samt 

en sikring af den faglige linje på tværs af distrikter eller enheder i kommunen. Central visitation findes oftest i 

kommuner, som har en integreret ordning af hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor visitation bruges på tværs 

mellem sygeplejeopgaver og hjemmeplejeopgaver. Der er dog ikke nogen teoretisk hindring for at man kan 

have en særlig sygeplejeenhed og samtidigt central visitation. Visitationen vil desuden ofte også have ansvaret 

for hjemmepleje- og plejeboligydelserne, hvilket sikrer et bredt overblik over ydelserne og indsatser i forhold til 

den enkelte borger. 

Ulempen ved central visitation kan være at visitationen adskilles fra de udførende sygeplejersker, hvilket kan 

betyde at visitationen kommer langt væk fra praksis. 

Selvvisiterende.sygeplejersker
Traditionelt set har sygeplejerskerne været selvvisiterende i kommunerne, hvilket fortsat er den hyppigste visi-

tationsform. Der findes forskellige måder at håndtere dette på. Oftest ses denne form for visitation i kommuner, 

hvor sygepleje er en selvstændig enhed. Der vil oftest enten være et individuelt skøn fra den enkelte udførende 

sygeplejerske, men det kan også være en ledende medarbejder, som foretager vurderingerne (i stil med visita-

tionsformen i central visitation).
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Fordelen ved denne måde at visitere på er, at man får en tæt kobling mellem den udførende sygeplejeske med 

indsigt i praksis og opgaverne, særligt når vurderingen sker direkte hos den udførende sygeplejerske. 

Ulempen kan være, at der kan opstå mange individuelle faglige linjer og dermed kan der være risiko for en 

uensartet behandling af patienterne. Det betyder, at det er forskellige enheder, der visiterer til hhv. hjemme-

pleje- og plejeboligydelser og hjemmesygeplejeydelser. Det kan give udfordringer i forhold til at sikre overblik 

og sammenhæng. Desuden er det svært at forbedre effektiviteten, når det er den samme sygeplejerske som 

fastsætter tidsrammen og samtidig udfører opgaven.

Rødovre Kommune har selvvisiterende sygeplejersker, som er organiseret i en separat sygeplejeenhed. Dog 

har hver hjemmeplejegruppe en sygeplejerske tilknyttet.

Case. Selvvisiterende sygeplejersker - Rødovre Kommune

Kontaktperson:.Joan.Møller.Saxtorff.

Mail:.cn15259@rk.dk

Plejecentrene er selvstændige institutioner i Rødovre kommune. Hjemmesygeplejen er integreret i or-

ganisationens hjemmepleje med en fælles øverste ledelse og med tilknytning til de enkelte hjemme-

plejegrupper. Til hver hjemmeplejegruppe er tilknyttet en gruppeledende sygeplejerske og 4 primær-

sygeplejersker. Den gruppeledende sygeplejerske varetager personaleledelsen og opgaver vedrørende 

serviceloven. Primærsygeplejerskerne varetager opgaver vedrørende sundhedsloven og delegerer 

sundhedslovsydelser til assistenterne tilknyttet gruppen. 

Hjemmehjælpsgrupperne er opdelt i teams og den enkelte primærsygeplejerske er særlig kontaktper-

son i sit team i gruppen. Hjemmesygeplejerskerne og hjemmehjælpsgrupperne er fysisk placeret hver 

sit sted i kommunen. Alle hjemmesygeplejersker er placeret på kontorer i samme bygning hvor ledelsen 

og administrationen også er placeret. 

 

Hvordan.foregår.visitationen?
Visitering til ydelser efter lov om social service visiteres af en central visitation. Ydelser visiteret efter 

sundhedsloven visiteres decentralt. Den enkelte hjemmesygeplejerske visiterer selv ydelser og har selv 

opfølgningspligten. Den enkelte hjemmesygeplejerske visiterer og delegerer ydelser til hjemmehjælps-

gruppen. Hjemmesygeplejersken visiterer ud fra kvalitetsstandarter og et ydelseskatalog med angivelse 

af gennemsnitligt forventet tidsforbrug for opgaveløsningen. 

Fordele.og.ulemper?
Ulemperne ved denne metode er, at det ikke altid er tydeligt hvad den enkelte ydelse indeholder, idet 

visiteringen og indholdet af ydelsen stadig for en stor dels vedkommende fastsættes af den enkelte 

hjemmesygeplejerske. Fordelen er, at den enkelte sygeplejerske tager ansvaret for at den enkelte bor-

ger til enhver tid får den bedst mulige ydelse til sikring af den bedst mulige indsats for at opnå målet 

for borgeren.

8



9

Case. Decentral visitation i integreret ordning - Thisted Kommune

Kontaktperson:.Karin.Ubbesen. .

Mail:.KAUB@thisted.dk.

Thisted Kommunes hjemmepleje er opdelt i 4 teams, og hjemmesygeplejen er en integreret del af de 

4 teams. Hjemmesygeplejen er rammebudgetteret, mens hjemmeplejen får afregning i f.t. visiterede 

ydelser.

Til brug for uddelegering er der udarbejdet Sygeplejefaglig retningslinjer for delegering af sygeple-

jeopgaver, som også indeholder delegationsskema. Det er den enkelte hjemmesygeplejerske, som i 

samarbejde med teamleder/gruppeleder, forestår delegering af sygeplejeopgaver på baggrund af udar-

bejdede fagprofiler for hhv. sygeplejersker, SSA’ere og SSH’ere.

Økonomisk sker der via vagtplan omkostningsfordeling til sygeplejekontoen af sygeplejeydelser leveret 

af sosupersonale. Dette gennemføres dog ikke p.t. fuldstændigt i alle team.

Som det fremgår nedenfor visiterer den centrale visitation til basale sundhedslovsydelser, der udføres af 

sosupersonale, og der sker afregning for disse ydelser.

Pt. opleves der en tendens til ændring i praksis af, hvornår en ydelse af visitationen betegnes som hen-

holdsvis en servicelovsydelse eller en sundhedslovsydelse, dvs. hvornår der afregnes med visiteret tid for 

ydelsen. Denne problematik ser vi frem til, at det nye indsatskatalog afhjælper. 

 

Hvordan.foregår.visitationen?
Hjemmesygeplejerskerne visiterer selv til ydelser efter sundhedsloven. Den centrale visitationsafdeling 

visiterer ydelserne efter serviceloven, og de sundhedslovsydelser, som udføres af sosupersonale. De 

ydelser der visiteres af visitator betegnes ikke p.t. som sundhedslovsydelser, dvs. at den centrale vi-

sitation visiterer til basale sundhedslovsydelser, der udføres af sosupersonalet. Disse registreres som 

PP-ydelser og der afregnes for disse.

Hjemmesygeplejersker har selv, i samarbejde med teamledelsen, ansvaret for arbejdets udførelse.

Hvem.og.hvordan.følges.der.op?
Hjemmesygeplejersker følger selv op på ydelserne. Der er ikke på forhånd lavet et udløbstidspunkt eller 

et interval, men der sker en løbende opfølgning/dokumentation.

Fordele.og.ulemper?
Fordelen ved, at hjemmesygeplejerskerne er selvvisiterende er, at der er høj grad af ansvarlighed og 

at fagligheden er i fokus. Der kan hurtigt ske visitation af ydelser, modsat hvis det var central visitation 

hvorefter hjemmesygeplejersken skulle vurdere. Ulempen er, at det kræver høj grad af ledelsesmæs-

sige fokus, for at der opleves ensartet grad af ydelser i hele kommunen, uanset hvilket team borgeren 

tilhører.

Thisted Kommune har en decentral visitation i en integreret ordning.
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Central.visitation.med.decentral.udmøntning
Nogle kommuner har forsøgt sig med en kombination af central visitation og selvvisiterende sygeplejersker. 

Denne model kan tilrettelægges på flere forskellige måder, men typisk er målsætningen, at den centrale visi-

tation har overblikket, mens sygeplejerskerne har den faglige viden om den enkelte patient til selve udmønt-

ningen.

Et eksempel på hvordan denne model kunne se ud kunne være, at den centrale visitation udlægger rammen for 

type af sygeplejeydelser og målsætninger, mens selve beslutningen om udmålingen af behandlingen ligger hos 

den enkelte sygeplejerske. Den afgørende forskel her er den centrale visitations rolle i forhold til opfølgningen 

på effekten af behandlingen – i modsætning til når sygeplejerskerne er selvvisiterende.

Fordelen ved modellen er at den giver overblik over udviklingen i sygeplejeydelser og behandlinger, samt hvilke 

resultater, der opnås. Samtidig fastholder man væsentlige skøn om behandlingen tæt på praksis. 

Ulempen kan være at det fortsat er sygeplejerskerne selv, som fastsætter omfang, frekvens og længden på 

forløbene, hvilket kan give uensartethed og manglende pres på effektivitet. Typisk vil en model, hvor der er en 

målsætning om hvilket ressourceforbrug, der skal til for at nå en målsætning, opmuntre til i højere grad at indfri 

målsætningerne.
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3. Budgetmodeller

Budgettet for hjemmesygepleje kan enten fastlægges som et rammebudget - med eller uden afregning for 

sygeplejeydelser foretaget i hjemmepleje - eller som et budget baseret på forventet aktivitet.

Budgetmodellen afhænger af kommunens organisation af sygepleje og hjemmepleje. Typisk vil man i tilfælde 

af en organisationsmodel med integration mellem hjemmesygeplejen og fritvalgsområdet også have en bud-

getmodel som aktivitetsstyrer fordelingen mellem hjemmesygeplejen og fritvalgsområdet. I de tilfælde, hvor 

hjemmesygeplejen er organiseret som en separat enhed, er der flere muligheder for budgetmodeller. Fx at 

sygeplejen styres efter et rammebudget eller at hjemmesygeplejen og fritvalgsområdet har en fælles ramme. 

Forskellen på disse to grundlæggende modeller er først og fremmest begrundet i hvilke data, der er til rådighed 

for aktivitet på hjemmesygeplejeområdet i den enkelte kommune. 

Nedenstående boks skitserer de mest anvendte budgetmodeller efter de forskellige organisationsformer.

Organisering.og.budgetmodel
Integreret ordning:

 • Budgetmodel som aktivitetsstyrer fordelingen mellem hjemmesygeplejen og fritvalgsområdet  

  ud fra en samlet ramme.

 • Rammebudget til sygeplejen med afregning til hjemmeplejen.

Separat ordning:

 • Rammebudget til sygeplejen uden afregning til hjemmeplejen.

 • Rammebudget til sygeplejen med afregning til hjemmeplejen.

Nedenstående figur viser fordelingen af budgetmodeller blandt nye og gamle partnerskabskommuner.

Figur 5 – Budgetmodel for hjemmesygeplejen i 2014 blandt alle partnerskabskommunerne
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Langt de fleste kommuner anvender en form for rammestyring på hjemmesygeplejeområdet. Enten som et 

fast budget, hvor man ikke afregner ydelser efter Sundhedsloven leveret af hjemmeplejen, eller hvor man har 

samme model blot med afregning for ydelser leveret af andre enheder. 

Det er typisk i forbindelse med overdragelsen af ydelserne at diskussionen omkring den mest hensigtsmæssi-

ge struktur foregår. En fast ramme på hjemmesygeplejeområdet giver mere sikkerhed i forhold til normeringen 

på området, men omvendt risikerer man, at der bliver overdraget opgaver til hjemmeplejen som følge af travlhed 

og ikke af sygeplejefaglige kriterier. Denne flytning giver desuden en udfordring for arbejdstilrettelæggelsen på 

hjemmeplejeområdet, som så skal optage de nye opgaver.

Nedenstående figur viser hvordan udviklingen har været i kommunernes valg af budgetmodeller på hjemmesy-

geplejeområdet fra 2010-2014 blandt nye og gamle partnerskabskommuner. 

Figur 6 – Sammenligning af budgetmodeller fra 2010 – 2014 blandt nye og gamle partnerskabskommuner

Figuren viser, at der er sket et skifte fra ”fast budget uden afregning” henimod ”fast budget med afregning”. 

Skiftet skyldes formentligt øget pres på hjemmesygeplejeområdet blandt andet som følge af kortere indlæg-

gelser på hospitalerne, hvilket betyder et øget behov for at opgøre hjemmesygeplejeområdet samlet. 

Rammebudget.uden.afregning.til.fritvalgsområdet.
Fritvalgsområdet bliver aktivitetsafregnet i alle kommuner. Forskellen består hovedsagligt i om der afregnes fra 

fritvalgsområdets eget budget eller om der er et særskilt hjemmesygeplejebudget, når det gælder sygepleje-

ydelser. 

I nogle kommuner foretages der afregning fra sygeplejens budget til fritvalgsområdet for de sygeplejeydelser, 

som varetages på fritvalgsområdet. Dette beskrives i et senere afsnit. I andre kommuner foretages der ikke af-

regning til fritvalgsområdet. Det betyder, at fritvalgsområdets budget finansierer de ydelser, som er videregivet 

fra hjemmesygeplejen. Det er denne model, som nærværende afsnit handler om.
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Hvis en kommune anvender rammebudget til hjemmesygeplejen uden afregning til fritvalgsområdet betyder 

det, at der ikke tilføres ressourcer til fritvalgsområdet på baggrund af aktivitet i hjemmesygeplejen. Ressourcer 

til fritvalgsområdet foretages udelukkende på baggrund af andre faktorer som fx demografisk udvikling, kendte 

kommende behov, regnskabstal for tidligere år, P/L-fremskrivninger mv. 

Fordelen ved modellen med et rammebudget uden afregning til fritvalgsområdet er, at den giver mere forud-

sigelighed i forhold til styringen af hjemmesygeplejen. Med andre ord er det nemt at disponere normeringen i 

hjemmesygeplejen og at ansætte det personale, der er budget til. Det giver en høj grad af stabilitet i forhold til 

økonomistyringen. 

Ulempen ved modellen er, at der ingen sammenhæng er mellem aktivitet og budget i hjemmesygeplejen. Det 

betyder, at man i travle perioder har mulighed for at overdrage1 sygeplejeopgaver til fritvalgsområdet pga. travl-

hed. I stille perioder kan det betyde at hjemmesygeplejen beholder opgaver, som mere effektivt kunne løses 

af fritvalgsområdet. Samtidig er det vanskeligt at beskrive sammenhængen mellem pris og mængde, hvilket 

betyder at beslutninger om budgettets størrelse ikke kan underbygges med data om pris og mængde. 

Rødovre Kommune anvender styring via rammebudget. Der afregnes dog som udgangspunkt 25 timer om 

ugen pr. enhed til sygeplejeydelser i hvert fritvalgsdistrikt.

1) Traditionelt har begrebet ”delegation” eller ”delegerede ydelser” været anvendt. Men på baggrund af udmeldingerne fra Sundsstyrelsen  
 for hvad der kvalificerer sig til at være ”delegation”, er der i stedet valgt udtrykket ”overdraget”.

Case - Rammebudget uden afregning til fritvalgsområdet - Rødovre Kommune

Kontaktperson:.Joan.Møller.Saxtorff.

Mail:.cn15259@rk.dk

Hjemmesygeplejen er rammestyret. Budgettet tildeles ud fra hensyn til demografi og til en vis grad ud 

fra kendte kommende behov, eksempelvis inkorporeres budget til ressourcer til brug for forløbspro-

grammer m.v. Der budgetstyres ikke ud fra faktuelle data i form af leverede ydelser, antal borgere eller 

forbrugt tid. Der tages udgangspunkt i regnskabstallene fra foregående år. Herud fra vurderes hvorvidt 

der kan forventes øget eller mindre aktivitet. Budgettet fastsættes derefter med de af KL udmeldte 

fremskrivningsprocenter og med en vis hensyntagen til demografi.

I timepriserne for hjemmehjælp er indregnet et forbrug til levering af sundhedslovsydelser i hjemme-

hjælpsgrupperne svarende til at den enkelte gruppe kan levere sundhedslovsydelser svarende til 25 

timers direkte brugerrettet tid pr. uge. Heri er ikke medregnet de sundhedslovsydelser, der lige nu ligger 

som en visiteret hjemmehjælpsydelse, eksempelvis støttestrømper. Disse integrerede ydelser afregnes 

som en del af den aktivitetstyrede økonomi. Som det ser ud lige nu delegeres der i perioder en større 

del af sundhedslovsydelser til hjemmehjælpsgruppen. 
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Rammebudget.med.afregning.til.fritvalgsområdet.
For at sikre at stigninger eller fald i sygeplejeydelser ikke giver uhensigtsmæssige afledte effekter på fritvalgs-

området i form af pres på normeringen har mange af de kommuner, som styrer sygeplejen via rammebudget, 

valgt at foretage afregning af fritvalgsleverandørerne ift. hjemmesygeplejeydelser. Afregningen foretages ofte 

efter de samme regler, som har været gældende for fritvalgsydelser. 

Der er i forbindelse med kortlægningen af kommunernes styringslandskab til dette notat fundet flere måder at 

fastsætte prisen på hjemmesygeplejen på. For det første er det ikke alle kommuner, der er i mål med at adskille 

sygeplejeydelser (som fx hjælp til støttestrømper og medicingivning) fra ydelserne under frit valgs lovgivningen. 

For det andet er prisfastsættelsen foretaget lidt forskelligt. Nogle steder har man fastsat prisen til niveauet 

for personlig pleje, andre steder har man udregnet en særlig sygeplejepris efter samme model, som man har 

anvendt til at beregne ydelser på fritvalgsområdet. 

Nye.regler.på.fritvalgsområdet
Der er kommet nye regler på området i 2013, som ikke regulerer beregningen af priser på fritvalgsom-

rådet i samme grad som tidligere. Det betyder, at der formentligt vil være kommuner, som vil lave nye 

modeller på fritvalgsområdet, som fx månedlig afregning efter plejepakke og lignende. Uanset hvilken 

model, man vælger, bør sygepleje dog stadig være særskilt opgjort og der bør tages højde for at gen-

nemsnitsbesøgslængde, vejtidsandel og dokumentationsandel kan variere fra hvad man kender fra frit-

valgsområdet. 

Fordelen ved at afregne til fritvalgsområdet efter modellen med rammebudget med afregning til hjemme-

pleje er, at ydelser, som overdrages til fritvalgsområdet, fortsat indgår i sygeplejens budget. Det betyder, at 

fritvalgsområdet bliver tilført ressourcer i takt med at de får opgaver fra sygeplejen. Dermed vil en stigning i 

sygeplejeydelser fremgå af hjemmesygeplejens forbrug, mens en stigning i hjemmeplejeydelser, vil fremgå af 

fritvalgsområdets forbrug. På den måde skabes mere gennemsigtighed.

Ulempen ved modellen kan være at der ingen sammenhæng er mellem aktivitet og budget på sygeplejeområ-

det. Der er fortsat et rammebudget, som kan betyde, at der kan opstå et ”aktivitetspres”. Dette aktivitetspres 

handler om, at en stigende mængde opgaver leveret med samme effektivitet betyder højere omkostninger, der 

kan være vanskelige at holde inden for rammen. Der vil derfor typisk være et ønske i hjemmesygeplejen om at 

omfanget af overdragede opgaver ikke betyder færre stillinger i hjemmesygeplejen til fordel for flere stillinger 

på fritvalgsområdet. Omvendt vil en rammestyring betyde at effektiviteten automatisk vil blive reguleret i retning 

de tilgængelige ressourcer. Dermed kan rammestyring være effektiviserende i perioder med flere ydelser og 

være mindre effektiviserende i perioder med færre ydelser.

Herning Kommune har arbejdet med at lave en model for at aktivitetsafregne hjemmesygeplejen. Det betyder 

en øget bevidsthed om hvad der leveres og hvad det koster, men da der fortsat er et rammebudget på hjem-

mesygeplejen, vil øget aktivitet skabe et ”aktivitetspres” på hjemmesygeplejebudgettet. 
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Case. Rammebudget med afregning til fritvalgsområdet - Herning Kommune

Kontaktperson:.

Steen.Blæsbjerg.Nielsen

Mail:.aopsb@herning.dk.

Sundhed & Ældre i Herning Kommune har valgt at etablere en aktivitetsbaseret økonomistyringsmodel. 

Formålet er at få større aktivitetsgennemsigtighed i hjemmesygeplejen.

Hjemmesygeplejen er dog fortsat rammestyret, hvorfor afregningsmodellen anvendes internt på områ-

det. Modellen tager udgangspunkt i principperne fra fritvalgsområdet, hvor de enkelte sygeplejegrupper 

bliver afregnet ud fra et pakkesystem. Hertil oprettes et ”visitationsbudget” - samling af lønbudgetter - 

på hjemmesygeplejens fælleskonti. Andre udgiftsarter end løn indgår ikke i modellen. Samtidig oprettes 

både et indtægts- og udgiftsbudget i sygeplejegrupperne som balancerer. Hver måned registrerer grup-

perne antallet af leverede pakker (opgjort i minutter), hvorefter de modtager en afregning. Modsvarende 

konteres afregningsudgiften på visitationsbudgettet. Afregningsprisen er timelønnen beregnet på det 

forrige års regnskab (P/L fremskrevet). 

Resultatet er en model, hvor den månedlige aktivitet i grupperne kan sammenlignes med det forrige år. 

Herved kan ressourcerne prioriteres mellem grupperne. Samtidig styres grupperne efter det princip, at 

”de må forbruge svarende til deres månedlige indtægt”. Gruppen vil derfor være i balance, når indtægten 

balancerer med udgifterne i måneden.  

Hjemmesygeplejen er stadig rammestyret, hvorfor en stigende aktivitet vil presse den samlede øko-

nomi. Under forudsætning om balance i grupperne, vil stigende aktivitet medføre et stigende forventet 

regnskab for den samlede ramme på hjemmesygeplejen. Et eventuelt budgetpres vil derfor kunne blive 

opdelt i henholdsvis ”gruppeøkonomi” og ”aktivitetspres”. Information er et vigtig styringsredskab, grup-

peøkonomien er et internt anliggende på området, mens aktivitetspresset er relevant i forhold til politisk 

forhandling. 

Styringsmodellens validitet afhænger af en række faktorer. Sygeplejerskerne står selv for visiteringen af 

sygeplejeydelser, hvorfor det forudsættes, at denne foretages så faglig korrekt som muligt. Kontrollen 

heraf foretages af områdelederen, som i samarbejde med distriktslederne har månedlige opfølgninger, 

hvor bl.a. økonomi og aktivitetsdata bliver diskuteret. 

Modellen bliver fortsat videreudviklet på baggrund af den løbende erfaring.

Aktivitetsstyring
Aktivitetsstyring på hjemmesygeplejeområdet hænger ofte sammen med styringen på fritvalgsområdet, da 

områderne er tæt forbundne både organisatorisk, økonomisk og i forhold til målgruppen for ydelserne.

Regulering af fritvalgsområdet 2003-2013

I 2003 trådte reglerne om frit valg på hjemmeplejeområdet i kraft. Dette indebar for det første en ret for 

borgerne til at have frit valg blandt leverandørerne og for det andet indebar det tæt regulering af måden man 

kunne tilvejebringe det frie valg på. 
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Der var tre muligheder beskrevet i bekendtgørelsen: der var en godkendelsesmodel, et udbud og udbud inden 

for godkendelsesmodellen. 

Aktivitetsstyring på hjemmesygeplejeområdet

I forhold til de udførende enheder, er der behov for et tæt samarbejde og i mange kommuner er områderne 

også integreret. Men det gælder også i forhold til de økonomiansvarlige, som fx kan være den samme person 

eller fungere i teams på rådhuset eller lignende. 

Den tætte sammenhæng mellem hjemmesygeplejeområdet og fritvalgsområdet betyder, at det er oplagt at 

hente inspiration fra fritvalgsområdet, når man skal beslutte, hvordan man vil styre hjemmesygeplejen. For det 

første er der på fritvalgsområdet mange års erfaring med at arbejde med aktivitetsstyring og for det andet 

findes der her som regel de værktøjer, der er nødvendige, for at indføre aktivitetsstyring. Dermed kan disse 

værktøjer implementeres med mindre tilpasninger. 

Godkendelsesmodellen betød at alle leverandører, som kunne leve op til kommunens kvalitetsstandar-

der, i princippet skulle godkendes. Prisen blev fastsat i en timeprismodel, der indeholdt omkostninger pr. 

leveret time i borgerens hjem. Og dette blev grundlaget for at afregne de private leverandører.

De to andre modeller blev stort set ikke anvendt. Muligheden for udbud blev fravalgt, da kommunen 

selv skulle indgå i et udbud og dermed risikere ikke at blive leverandør. Og udbud inden for godkendel-

sesmodellen blev heller ikke anvendt, da den indebar et udbud om hovedleverandørtitlen, hvorefter alle 

kvalificerede leverandører skulle tilbydes samme vilkår. Det betød, at der var ringe incitament til at vinde 

udbuddet og dermed trykke prisen.

Stort set alle kommuner valgte godkendelsesmodellen med den tilhørende timeprismodel. Denne time-

prismodel har nogle kommuner valgt at lade sig inspirere af i forhold til styring på sygeplejeområdet.
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Case. Aktivitetsstyret hjemmesygepleje – Helsingør Kommune

Kontaktperson:.Jeppe.Thielke

Mail:.jth04@helsingor.dk.

I Helsingør Kommune er hjemmeplejen og sygeplejen fuldt integreret i 9 grupper, hvor der typisk er 2-3 

sygeplejersker ansat sammen med en række SSH’ere, SSA’ere og øvrigt plejepersonale. Disse grupper 

ledes hver af en leder, som både kan være sygeplejerske eller have en anden baggrund.

I det daglige håndteres sygeplejeydelser på linje med fritvalgsydelser, hvor ydelserne visiteres og sættes 

på en rute af en disponent, som håndterer både sygeplejeydelser og fritvalgsydelser. De fleste ruter er 

blandede, men der er en klar overvægt af sygeplejeydelser på sygeplejerskernes ruter.

Priserne på personlig pleje, praktisk hjælp, træning og sygepleje udregnes separat og der beregnes en 

pris pr. ydelse ud fra det foregående års tidsforbrug og omkostninger. Disse priser pr. ydelse anvendes 

til den aktivitetsbaserede afregning. Dermed vil en evt. effektivisering ikke have betydning for prissæt-

ningen før året efter, hvor der vil blive beregnet nye gennemsnitstider.

Der kan være nogle problemstillinger ved at overføre viden og metode fra fritvalgsområdet, som er værd at 

være opmærksom på. For det første har timeprismodellen på fritvalgsområdet nogle mangler i forhold til at 

kunne anvendes til benchmarking, da lange ydelser favoriseres pga. fokusset på leveret tid i brugerens hjem. 

For det andet – og nok endnu vigtigere – er tankegangen på fritvalgsområdet, at ydelsernes omfang målt i 

timer og minutter er et kvalitetsparameter i sig selv. Altså at to timers hjælp er bedre end en times hjælp. Det 

er ikke nødvendigvis sådan, man kan anskue hjemmesygepleje på, da det ville betyde at et sår som heler efter 

20 sårskift er bedre end efter 10 sårskift. 

En del af tankegangen bag indsatskataloget er et ønske om at fokusere på delforløb i højere grad end enkel-

tydelser. Delforløbet vil fx være behandlingen af et sår i modsætning til et forløb, som er den samlede indsats 

i forhold til borgeren/patienten. Et af de nye redskaber til at arbejde med delforløb er den sygeplejefaglige 

udredning. Denne skal identificere samtlige sygeplejefaglige områder, hvor der er behov for en indsats, lægge 

en plan for behandlingen og fastsætte en dato for næste opfølgning. 

Fælles Sprog III

Paradigmeskiftet om at følge op på og evaluere indsatsen bliver endnu mere tydeligt i Fælles Sprog III, hvor det 

ikke er muligt at iværksætte en indsats uden en målsætning og en opfølgningsdato. Denne måde at anskue 

hjemmesygepleje på vil betyde at fokus i højere grad skal rettes væk fra omfanget opgjort i timer og mere i 

retning af effekt som udtryk for kvalitet. Det har givet anledning til forskellige diskussioner mellem partner-

skabskommunerne, hvor der har været et ønske om at lave en model, hvor der udregnes priser på delforløb fx 

”kirurgisk sår” ud fra hvad et forløb koster i gennemsnit. Så opfølgningen på økonomien i hjemmesygeplejen 

ville fokusere på antallet af delforløb, og prisen på delforløb for på den måde at få en pris/mængdemodel ind 

på hjemmesygeplejeområdet. Der er dog fortsat problemer med at afgrænse forløbene, samt at finde menings-

fulde måder at anskue ”den hele patient” på, og der er hidtil ikke kommet et bud på en teknisk løsning på denne 

problemstilling.

I Helsingør Kommune aktivitetsstyres sygeplejen på linje med hjemmeplejen. 
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Afregning.af.fritvalgsleverandørerne
Der er visse ydelser, der i mange kommuner har været betragtet som servicelovsydelser, men som i virkelighe-

den er sundhedslovsydelser. Det drejer sig fx om støttestrømper, medicingivning mv. Partnerskabet har medvir-

ket til at øge bevidstheden omkring adskillelsen af ydelser leveret efter hhv. Serviceloven og efter Sundhedslo-

ven. Det er vigtigt at man i den enkelte kommune tager hånd om hvordan disse opgaver fremover skal varetages 

og hvad de private leverandørers rolle skal være i forhold til disse opgaver. De fleste kommuner vælger at lade 

en række af opgaverne forblive hos de private leverandører. Dette skaber et behov for klarhed over reglerne på 

området for betaling af private leverandører for varetagelse af sygeplejeopgaver.

Hvis man vælger at afregne fritvalgsleverandørerne vil det være nødvendigt med data for de ydelser, som leve-

randørerne skal afregnes for. Her vil man typisk kunne anvende det eksisterende afregningssystem, som ofte 

bygger på en form for timeprismodel. Nogle kommuner vælger at udregne en særlig pris for sygepleje efter de 

samme retningslinjer, som de øvrige priser er udregnet efter, mens andre anvender prisen for personlig pleje. 

Dette kan skyldes at visse ”lette” sygeplejeydelser traditionelt er blevet indregnet som en personlig plejeydelse 

i timeprisberegningen.

Som udgangspunkt skal man være varsom med at sammenblande opgaver efter Serviceloven og Sundhedslo-

ven i timeprisberegningen. Tidligere har reglerne været klare omkring hvordan prisen skulle beregnes, men efter 

en deregulering af reglerne er det ikke længere så klart. Det er nu tilladt at blande flere slags ydelser sammen, 

så længe private leverandører afregnes svarende til omkostningerne hos den kommunale leverandør. 

Hvis man vælger at sende fritvalgsområdet i udbud, vil det være oplagt at beskrive hvilke sundhedslovsopgaver, 

man ønsker de private leverandører skal varetage og hvilke kompetencer det kræver. Den pris, som fremkom-

mer ved et udbud, er en markedspris. Det betyder at man ikke er forpligtet til at lave timeprisberegning2 eller 

lignende i kommunerne. 

2) Der er ikke længere obligatorisk at beregne priser på hjemmeplejeområdet i timer. Det kan evt. gøres efter pakker eller priser pr. uge mv.

Deregulering af fritvalgsområdet
Dereguleringen betyder at det er blevet nemmere at foretage et udbud, dels fordi det nu er muligt at 

friholde den kommunale leverandør og dels fordi der er friere rammer til at beregne prisen, hvis man 

fastholder godkendelsesmodellen. Det betyder, at man som udgangspunkt blot skal sikre at den pris, de 

private leverandører afregnes med under godkendelsesmodellen, svarer til den kommunale leverandørs 

gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Det betyder, at man nu kan ”pakke” ydelser inden for person-

lig pleje og sygepleje uden at det strider imod loven, så længe de private leverandører ligestilles med 

den kommunale. Det første partnerskab anbefaler at man bogfører sygepleje under hjemmesygepleje. 

Det betyder at det giver god mening også økonomisk set ikke at tage opgaver efter Sundhedsloven 

ind i beregninger af omkostninger på fritvalgsområdet. Der er ikke regler på Sundhedslovsområdet om 

at skulle etablere frit valg, men man bør fortsat iagttage at Konkurrenceloven påbyder at man ikke må 

betale offentlige leverandører mere end private, hvis de er i konkurrence. Så hvis man ønsker at anvende 

godkendelsesmodellen vil det give mening at beregne sygeplejeydelser som en kategori for sig i pris-

beregningen. 



19

Prisberegning på sygeplejeområdet

En prisberegning efter godkendelsesmodellen behøver ikke længere at være en pris pr. time. Og der er heller 

ikke længere krav om at hvis man beregner timepriser, at man så ikke kan tage vejtid med i besøget eller at 

det skal være efter leveret tid. Kravet er blot at de private skal afregnes med de gennemsnitlige langsigtede 

omkostninger for den kommunale leverandør, hvis man anvender godkendelsesmodellen.  Det er særligt in-

teressant for korte ydelser, som fx støttestrømper og medicingivning, som også typisk har været opgaver, der 

har været fejlagtigt betragtet som servicelovsydelser. På de korte ydelser vil de afledte omkostninger i form 

af vejtid være betydeligt højere end på længere ydelser. Derfor at det vigtigt at tage dette ind i overvejelsen 

omkring hvilken model man anvender til at afregne for Sundhedslovsydelser leveret af en hjemmeplejeenhed. 

Det væsentlige er at finde frem til en model som afspejler de faktiske omkostninger.



4. Budgetopfølgning 

Det er typisk i forbindelse med budgetopfølgningen at den økonomiansvarlige på hjemmesygeplejeområdet 

gør sig nogle overvejelser om udviklingen med henblik på at kunne komme med et bud på et årsresultat. Alt 

afhængigt af hvilken budgetmodel, kommunen har valgt, er der forskellige muligheder og udfordringer forbun-

det med budgetopfølgningen.

Nogle kommuner, som har rammebudget uden afregning, har valgt blot at fremskrive forbruget ud fra forbrugs-

procenten ud fra et erfaret budgetforløb henover året. Her vil der typisk også spille andre faktorer ind, som fx 

erfaring fra lokale ledere på området.

Det er forskelligt hvordan aktivitetsdata indgår, samt hvordan sammenhængen er mellem opfølgningen på 

budgettet og opfølgningen på aktivitetsudviklingen.

Inddragelse af medarbejdere i budgetopfølgningen 

Budgetopfølgningen foretages i de fleste kommuner som en del af kommunens samlede økonomiarbejde. Det 

betyder, at sigtet retter sig mod at komme frem til et bud på forventet forbrug for året. Ofte bliver dette kom-

bineret med opfølgning på mål- og resultatkrav. I forbindelse med dette arbejde vil det dog være oplagt med 

en dialog mellem sygeplejen og økonomiafdelingen. Dels for at sikre at de prognoser, som udarbejdes, bliver 

retvisende gennem information fra dem som er tættest på praksis. Og dels for at arbejde sammen om hvilke 

data, det er relevant at måle på, samt hvilke mål, som skal sættes og hvordan det skal gøres op. 
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Case. Månedlig budgetopfølgning og ledelsesinformation samt kvartalsvis 

budgetopfølgning - Favrskov Kommune

Kontaktperson:.Bodil.Petersen,.Økonomikonsulent

Mail:.bop@favrskov.dk

Den månedlige økonomistyring/opfølgning og ledelsesinformation samt udformningen af dette fast-

sættes i et samarbejde og løbende dialog mellem økonomikonsulenten og ældrechef, bestillerchef samt 

de enkelte budgetansvarlige (distriktsledere).

Månedlig.budgetopfølgning
Der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger til de budgetansvarlige samt til ældrechef og bestiller-

chef. 

Ved de månedlige budgetopfølgninger sammenholdes faktisk forbrug med disponeret budget i de en-

kelte måneder. Desuden opgøres akkumuleret over-/underskud for hele året, ligesom der oplyses om 

forbrugsprocent kontra en forventet forbrugsprocent. 

De månedlige budgetopfølgninger sendes til distriktsledere (budgetansvarlige), ældrechef og bestil-

lerchef, men bliver ligeledes sendt til de enkelte gruppeledere, da opfølgningen også er opgjort på 

gruppeniveau. 

Distriktslederne holder månedlige møder med gruppelederne, hvor budgetopfølgningen gennemgås, og 

eventuelle korrigerende handlinger drøftes/besluttes.

Orientering om økonomien er med på LMU og hvis der er særlige opmærksomhedspunkter efter de 

månedlige budgetopfølgninger, tages disse med på teammøder sammen med tiltag til at rette op på 

uhensigtsmæssighederne.

Kvartalsvis.budgetopfølgning
Der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger, som tilgår direktion samt det politiske niveau. Ved de 

kvartalsvise budgetopfølgninger, gives et bud på forventet årsforbrug, samt skønnet overførsel af over-/

underskud til næste budgetår for hele decentraliseringsaftalen. 

Der er faste møder mellem ældrechef og økonomifunktion hvert kvartal i forbindelse med budgetopfølg-

ningen, der tilgår direktion og det politiske niveau.

Månedlig.ledelsesinformation
Der udarbejdes månedlig ledelsesinformation til de budgetansvarlige samt til ældrechef, bestillerchef og 

social- og sundhedsdirektør.

Den månedlige ledelsesinformation indeholder en oversigt over udviklingen i antal brugere, antal visi-

terede og leverede timer opdelt i de 3 udedistrikter samt samlet for kommunen. Desuden indeholder

I Favrskov Kommune skelnes der imellem en månedlig opfølgning i forhold til de udførende enheder, mens der 

foretages en opfølgning i forhold til budgettet i hele kommunen hvert kvartal.
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 ledelsesinformationen visiterede timer pr. bruger pr. dag. Timer og brugere vises både for indeværende 

år, samt for foregående regnskabsår. 

Ledelsesinformationen vises i tabelform samt grafisk.

Der udarbejdes særlige detaljerede opgørelse (f.eks. beregning på forventet lønforbrug) ved konkrete 

henvendelser fra distriktsleder til økonomikonsulent.

Fordele
Som følge af månedlig opfølgning, bliver udviklingen i udgifterne, brugere og timer fulgt løbende, og der 

kan tidligt i forløbet iværksættes handlinger til imødegåelse af et eventuelt forventet merforbrug.

I Høje Taastrup indgår hjemmesygeplejen i økonomistyringen på linje med de øvrige områder. Det betyder, at 

der ikke udarbejdes særlige opfølgninger for hjemmesygeplejen.

Case. Opfølgning af hjemmesygeplejen - Høje Taastrup Kommune

Kontaktperson:.Richo.Kold.Weis.

Mail:.RichoSt@htk.dk

Høje Taastrup Kommune har en generel økonomistyringsmodel, som ikke specifikt går på hjemmesyge-

pleje, men på generel understøttelse af økonomistyringen lokalt i kommunens mange enheder.

Der udarbejdes nogle specifikke ledelsesinformationsoversigter decentralt i hjemmeplejen, men de ind-

går ikke i kommunens generelle opfølgningsmodel.

Indhold.i.budgetopfølgningen
Modellen er koncentreret om, at der månedligt foretages et lokalt økonomitjek, hvori der er indbygget 

et ledelsestilsyn. Der er tale om et økonomisk tilsyn, som både omfatter generel økonomisk opfølgning, 

faktura- og posteringskontrol samt løn- og personalekontrol. Lederne understøttes i den forbindelse 

gennem HTKLIS (tagitbaseret økonomiværktøj), som giver det enkelte ledelsesniveau en række stan-

dardiserede økonomioversigter.

Opfølgning.og.dialog
I kommunens generelle model indgår fast månedlige opfølgninger lokalt, og dertil tre årlige såkaldte 

dialogmøder, hvor de forskellige organisatoriske niveauer i vort fagcenter samles og drøfter den økono-

miske situation overordnet og tværgående. Input fra drøftelserne på dialogmøderne skal medvirke til at 

give centerchefen et bedre grundlag til drøftelser med direktørniveauet og til udarbejdelse af fagcen-

trets andel af kommunens politiske opfølgninger.
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Case. Budgetopfølgning med inddragelse af decentrale enheder – Herning Kommune

Kontaktperson:.Steen.Blæsbjerg.Nielsen,.Økonomikonsulent

Mail:.aopsb@herning.dk 

Sundhed & Ældre i Herning Kommune har valgt at inddrage decentrale enheder i budgetopfølgningen 

på ældreområdet. Formålet er primært et ønske om at skabe en større præcision og gennemsigtighed i 

serviceområdets forventede regnskab.

Til videreformidling til det politiske niveau gennemføres fire årlige budgetopfølgninger. Processen er 

opdelt to niveauer. Den centrale økonomifunktion på serviceområdet styrer selve processen, hvor øko-

nomidata bliver, indhentet, analyseret og kommenteret. Decentrale enheder skal derimod løbende ind-

rapportere årets forventede regnskab. Hertil anvendes et ledelsesinformationssystem, hvor distriktsle-

derne kan angive det forventede regnskab på kontoniveau for de resterende måneder i året. Systemet 

sammenstiller disponeringerne for de resterende måneder med bevægelsen år-til-dato fra økonomisy-

stemet. Distriktslederne indrapporterer deres seneste forventninger til regnskabet d. 10. hver måned, 

hvorfor det teknisk er muligt at lave månedlige budgetopfølgninger (anvendes til internt brug). 

Ved de fire årlige budgetopfølgninger anvendes det forventede regnskab først efter en række opfølg-

ningsmøder mellem områdeledere og den centrale økonomifunktion. På møderne gennemgås regn-

skabet for de enkelte institutioner, hvor områderne har mulighed for at kommentere og komme med 

ændringsforslag. Kommentarerne har afgørende betydning for regnskabets kvalitet over for det videre 

arbejde og afrapportering i organisationen. 

Områdelederne anvender også det forventede regnskab på decentralt niveau. På de månedlige leder-

møder i områderne indgår regnskabet på niveau med den faglige diskussion. Herved sikres en over-

ensstemmelse mellem økonomi og styring af indsatser – som eventuelt fører til ændringer, som skal 

indrapporteres i systemet.

Erfaringsmæssigt har opfølgningsmetoden skabt større træfsikkerhed i serviceområdets forventede 

regnskaber. Afvigelsen fra den seneste efterårsopfølgning til årsregnskabet var under 1 %. Den lave 

afvigelse skaber tillid mellem de forskellige niveauer i den kommunale organisation.

Yderligere har opfølgningsmetoden skabt en positiv ejerskabsfølelse blandt serviceområdets distrikts-

ledere og økonomimedarbejdere. Dette har ført til et større kvalitativt samarbejde med den centrale 

økonomifunktion, således der sikres en solid sammenhæng mellem de faglige indsatser og økonomien.

Som oftest vil budgetopfølgningen basere sig på prognoser for forbruget udregnet af den centrale økonomi-

funktion, hvorefter der er en form for dialog omkring forventningerne. I Herning Kommune har man valgt at lave 

prognosen decentralt.
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Case. Budgetkontrol i hjemmeplejen - Svendborg Kommune

Kontaktperson:.Mogens.Larsen,.Økonomikonsulent

Mail:.mogens.larsen@svendborg.dk

Deltagere ved månedlig budgetkontrol (undtaget juni og december):

Hjemmeplejechef - Økonomikonsulent - Sektionsledere (deltager for egen sektion).

Materiale:

Model opdateres af økonomikonsulent med hensyn til forbrug fra Økonomisystem og indtægter fra 

BUM-model (via care).

Sektionsleder og administrativ medarbejder på områdekontoret, laver forventet lønskema samt forvent-

ning til refusioner. Herudover opdaterer de hvor mange timer medarbejderne har til gode i form af FO 

(mangler p.t.), restferie og afspadsering.

Mødet:

På mødet drøftes forventningerne til fremtidige udgifter og indtægter ud fra sektionsleders viden. Der 

kigges også på hvorledes faktisk forbrug afviger fra forventningerne.  

Tanker bag model:

Modellen er lavet ud fra den tanke, at:

 • Den skal være overskuelig på trods af mange kolonner

 • Der skal indeholde historik til kvalificering af fremtidig forventning (lære af tidligere vurdering).

 • Der skal være mulighed for at opdatere data elektronisk fra økonomisystem og Care.

 • Specifikation tilpas detaljeret til at man kan følge udviklingen 

Hømarken/
Kobberbækken

Fast Løn

Vikarløn

Afløserpulje (4%)

Løn ekskl. Refusion

Lønrefusion

Løn i alt
 
 
 

Timer

Afregning

Resultat

Konto

5322261
103

5322261
200

 
 

5322261
707

 

FO-timer

Restferie
Afspadsering

Jan

648

38

30 

716 

-

716

1.408
240

2.453

738

23 

Jan

648

38

30

716

-

716

2.453

738

23

0,301 

Feb

648

30

28

706

706

2.300

699

-7 

Feb

650

12

27

689

-2

687

2.216

667

-20

0,301 

Dec

671

50

30

751

- 

751

2.450

745

-6 

Dec

-

-

-

-

-

-

-

-

-   

I.alt

8.200

707

357

9.264

-37

9.227

-
-
-

29.356 

8.929

298

-31 

Budget

-

-

-

Refusioner

267

Total

-31 

26 faste medarb Vurd. Vurd. Vurd.Fakta Fakta Fakta

I Svendborg Kommune har man udviklet en model centralt, som bruges til at de decentrale ledere følger tæt op 

på forbruget af personaleressourcer i forhold til afregningen.
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5. Ledelsesinformation

Der er stor variation i hvilke data, kommunerne anvender som ledelsesinformation på hjemmesygeplejeom-

rådet. De fleste kommuner har en form for økonomiske nøgletal omkring budget og forbrug, evt. fordelt på 

enheder. Men på den mere faglige bane er billedet broget. 

Alle kommuner har et EOJ-system, som anvendes til at visitere, planlægge og dokumentere hjemmesygeplejen 

i. Der er tre EOJ-systemer på det danske marked, som alle har en forretningsmodel der indebærer et grundsy-

stem med en række tilvalg. Det betyder, at variationerne er langt flere end tre forskellige EOJ-implementeringer 

og dermed er der også stor forskel i hvilke data, det er muligt at fremvise på hjemmesygeplejeområdet i den 

enkelte kommune. 

I det første partnerskabsprojekt (2011 – 2013) blev der arbejdet med en række indikatorer, der skulle tjene 

som et indledende grundlag for benchmarking på tværs mellem enheder i kommunerne. Og på sigt skal disse 

indikatorer skabe bedre grundlag for at benchmarke på tværs mellem kommuner. 

Indikatorerne blev anvendt til at foretage indberetninger på forsøgsplan i et regneark for at få en indikation 

på, hvor der skulle arbejdes videre i forhold til at skabe ensartethed med henblik på nationale nøgletal. I de 

følgende gennemgås de indikatorer, som det første partnerskab valgte ud fra hvad der kunne trækkes fra de 

flestes eksisterende systemer og hvad der var relevant.

Indikatorer fra første partnerskab
Første fane i regnearket beskæftiger sig med grundlæggende data om hjemmesygeplejen:

Figur 7 – Grundlæggende data om hjemmesygeplejen

Sygepleje

Modtagere af sygepleje

Antal udskrivelser fra sygehus

Antal nye patienter

Antal afgangsførte patienter

Januar Februar Marts April
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Figur 8 – Henvisningskilde, nyhenviste patienter, antal modtagere

Sygepleje

Egen læge el. praktiserende
speciallæge

Sygehuse - 
Det medicinske område

Sygehuse -
Det kirurgiske område

Sygehuse -
Det psykiatriske område

Sygehus - Fælles Akut
Modtagelse (FAM)

Internt personale

Andre

I alt

Januar Februar Marts April

Det tredje område, man arbejdede med, var aktivitetsdata fordelt på niveau 1 og 2 på indsatskataloget. De fle-

ste kommuner har delt niveau 2 op i flere områder på niveau 3. Der var fra de første partnerskabskommuner et 

ønske om at følge med i hvilken faggruppe, der løste opgaven, og da indberetningen i første omgang foregik i et 

regneark blev det besluttet at dele indberetningen op, hvilket en automatiseret løsning via en snitflade ville kun-

ne forenkle. Nedenfor er vist et uddrag af de indikatorer, som omfatter samtlige niveau 1 og niveau 2-områder.

Det sidste område, man arbejdede med, var et område, som Danmarks Statistik har arbejdet med i de eksiste-

rende statistikker. Det drejer sig om aldersfordelingen. Her vil der også kunne skabes lettere tilgang til statistik-

ken med en snitflade direkte ind i EOJ-systemerne.

I anden fane i regnearket fokuseres der på henvisningskilder. Der arbejdes med 8 forskellige henvisningskilder, 

hvoraf de fire handler om sygehuse. Denne opdeling har dog vist sig at være vanskelig at foretage i mange 

kommuner.

Figur 9 – Aktivitetsdata fra indsatskataloget

Typ N1 N2 Tekst

SY. 0. . UDREDNING.OG.OPFØLGNING
SY 0 1 Sygeplejefaglig udredning
SY 0 2 Opfølgning
SY 0 3 Koordinering
SY 0 4 Opfølgning af hjemmebesøg
SY. 1. . FUNKTIONANIVEAU
SY 1 1 ADL
SY 1 2 Rehabilitering
SY. 2. . BEVÆGEAPPARAT
SY 2 1 Forflytning og mobilisering
SY. 3. . ERNÆRING
SY 3 1 Sondeernæring
SY 3 2 Parenteral ernæring
SY 3 3 IV Væskebehandling
SY 3 4 Subcutan (s.c.) væskebehandling
SY 3 5 Væske per os (p.o.)
SY 3 6 Ernæringsindsats

Januar
Sygeplejersker

Antal modtagere

SOSU

Antal modtagereAntal timer Antal timer

Antal 
modtagere 
i alt

0 0.00 0 0.00 0

0 0.00 0 0.00 0

0 0.00 0 0.00 0

0 0.00 0 0.00 0
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Figur 10 – Aldersfordeling, antal modtagere

Indikatorer.inspireret.fra.fritvalgsområdet
Både i det nye og i det gamle partnerskab er hjemmesygeplejeområdet for mange kommuner et område, hvor 

der ikke har været arbejdet meget med styring og ledelsesinformation. Nogle kommuner har derfor valgt, at an-

vende nogle af de redskaber og definitioner, som er kendte fra fritvalgsområdet. Det drejer sig om timepriser og 

brugertidsprocenter, men særligt at bryde disse ned til lavere niveauer for på den måde at identificere forskelle 

på kommunerne. Hverken timepriser eller brugertidsprocenter er egnede til en egentlig sammenligning, da de 

ikke er udtryk for effektivitet. Fx vil en timepris stige og brugertidsprocenten falde, hvis der arbejdes hurtigere 

således at alle nåede et besøg mere. Omvendt vil man ved lavere sygefravær og mere effektive møder sænke 

timeprisen og hæve brugertidsprocenten. Dette problem kan i sig selv løses ved at anvende en anden form 

for brugertid, hvor man inkluderer den tilhørende vejtid. Man vil dog fortsat have det problem, at man ikke kan 

sammenligne, hvor mange opgaver man kan nå på en time. Dette kunne fx være ønskeligt, hvis man vil opgøre 

effektivitet i mere traditionel forstand.

Nye.indikatorer
Det store ønske blandt ledere og sygeplejersker i det gamle partnerskab var at skabe mulighed for i højere grad 

at se på forløb i stedet for at betragte aktivitet som enkeltbesøg med tilhørende tid.

Et forløb er dog en lidt misvisende betegnelse, da de første undersøgelser viste at en gennemsnitlig hjemme-

sygeplejemodtager modtager 3-4 forskellige indsatser på én gang. Derfor arbejder man i stedet hen imod at 

afgrænse et forløb til at bestå af en indsats - fra den visiteres til den afsluttes. Ønsket er, at vide hvor mange 

besøg og med hvilken gennemsnitstid, det kræver at løse de forskellige opgaver og at aktivitetsafregne på 

baggrund af dette. 

Fordelen ved dette er, at man vil give incitament til en mere effektiv opgavevaretagelse og på den måde komme 

tættere på kernen i styringen af hjemmesygeplejen. På den måde kommer effekten af behandlingen mere i 

fokus. 

Ulempen er at det er en ny måde at tænke på som ikke direkte understøttes i EOJ-systemerne i dag. Der vil 

også være ydelser som ikke afsluttes. Dette skal der på sigt findes en løsning på. 

Stevns Kommune udarbejder ledelsesinformation på baggrund af udvikling i typer af borgere, som indlægges 

og udskrives. Man inddrager udviklingen af indsatstyngden vedrørende sårpleje.

Måned
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
I.alt
Andel.i.alt.%

0-59 år 60-64 år 65-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 år 95+ år



28

Case. Ledelsesinformation vedrørende hjemmesygepleje til udskrevne borgere 

– Stevns Kommune 

Kontaktperson:.Thomas.Jakobsgaard

Mail:.ThomJako@stevns.dk

Udvikling.i.typer.af.borgere.som.indlægges/udskrives

Der udarbejdes ad hoc en analyse til Døgnplejeledelsen hvor netop afsluttet kvartal sammenlignes med 

foregående to års tilsvarende kvartal (eksempelvis 1. kvartal 2014 sammenlignes med henholdsvis 

1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2012) vedrørende samlet antal udskrevne borgere, samt hvordan disse 

udskrevne borgere fordeler sig på henholdsvis borgere som ved indlæggelse modtog personlig pleje, 

borgere som ikke modtog personlig pleje men som modtog genoptræning samt antal plejecenter bor-

gere (se illustration)

Udvikling.i.indsatstyngde.vedrørende.sårpleje.for.borgere.som.indlægges/udskrives
Der udarbejdes ad hoc en analyse til Døgnplejeledelsen om udvikling i den gennemsnitlige leverede tid 

pr. udskrevne borger som har modtaget sårpleje. For at kunne opnå indikation af om udskrevne borgere 

er blevet mere plejetunge inden for de seneste 3 år sammenlignes forskellen i den gennemsnitlige 

leverede tid til sårpleje pr. borger i kvartalet inden indlæggelse med den gennemsnitlige leverede tid til 

sårpleje pr borger i kvartalet efter udskrivning – for henholdsvis udskrevne borgere i 1. kvartal 2014, 1. 

kvartal 2013 og 1. kvartal 2012. (se illustration). Analysen giver alene en indikation af udvikling i bor-

gernes plejetyngdebehov efter udskrivning. Analyse af gennemsnitlige forløb kunne give en væsentlig 

bedre dokumentation.

november 2014 1 stevns kommune 

Ledelsesinformation - Hjemmesygeplejen 
SYGEPLEJE: Udvikling i leverede ydelser til udskrevne borgere - Øget kompleksitet ? 

Januar 2012 Februar 2012 Marts 2012 Januar 2013 Februar 2013 Marts 2013 Januar 2014 Februar 2014 Marts 2014 

Antal udskrevne borgere i alt 27 30 33 25 25 31 27 29 31 

- Heraf ikke modtagere af pleje* 14 14 11 14 13 16 14 12 11 

      - Heraf GOP borgere 4 6 7 3 2 2 3 3 5 

- Heraf pers. hj.-hjælp** 11 14 20 9 10 13 13 15 16 

- Heraf plejecenter beboere*** 2 2 2 2 2 2 0 2 4 

* Hjemmeboende borger, som ikke modtog hjemmesygepleje eller personlig pleje inden indlæggelse 

**: hjemmeboende som modtog personlig hjemmehjælp inden indlæggelse 

*** Borger som var plejecenter beboer ved indlæggelse 

Nøgletal EFTERFØLGENDE kvartal for de udskrevne borgere i den pågældende måned: 

Leverede timer    1563 1367 2012 1434 1072 1435 1054 1696 1353 

Gns leverede timer pr borger i alt 57,9 45,6 61,0 57,4 42,9 46,3 39,0 58,5 43,6 

Gns leverede timer pr borger****:   

- Sårpleje 7,0 13,0 4,8 8,1 21,3 11,4 12,5 13,7 23,2 

- Morgentoilette   19,8 19,0 26,1 22,3 13,0 13,5 11,1 33,5 20,2 

****: Gns af de borgere som har modtaget den pågældende ydelse 

Januar 2012 Februar 2012 Marts 2012 Januar 2013 Februar 2013 Marts 2013 Januar 2014 Februar 2014 Marts 2014 

Nøgletal INDEN udskrivning (for det kvartal som starter 6 måneder inden udskrivning): 

Gns leverede timer pr borger****:                   

- Sårpleje 4,2 8,5 6,8 7,3 10,8 8,7 1,5 7,0 15,3 

- Morgentoilette   48,0 19,4 31,1 25,0 16,1 25,0 13,3 32,3 12,7 

****: Gns af de borgere som har modtaget den pågældende ydelse 
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Case. Ledelsesinformation vedrørende sammenligning af delegering af 

medicinhåndtering mellem distrikter - Stevns Kommune 

Kontaktperson:.Thomas.Jakobsgaard

Mail:.thomjako@stevns.dk. 

For at sikre ensartet levering og delegering af medicinhåndtering, udarbejdes kvartalsvist en sammen-

ligning mellem de to ude distrikter (hjemmeboende) vedrørende hvor stor en del af den leverede hjem-

mesygepleje tid til henholdsvis dispensering, dosisdispensering og medicinadministration, som delege-

res til hjemmehjælpspersonale (se illustration).

For at sikre fokus på effektivitet, sammenlignes distrikterne endvidere på traditionel vis vedrørende det 

gennemsnitlige tidsforbrug pr. indsats, både mellem de indsatser der leveres af sygeplejen og de ind-

satser der er delegeret (se illustration).

november 2014 1 stevns kommune 

Ledelsesinformation - Hjemmesygeplejen 
SYGEPLEJE - PR DISTRIKT (hjemmeboende) 
Medicinhåndtering - Sammenligning - 1. halvår 2014 

TOTALT SYGEPLEJEN DELEGERET DELEGERINGS GRAD 
Timer Andel  Timer Andel  Timer Andel     

Nord                   
 - Dispensering 688 36% 340 49% 349 29% 51% 
 - Dosisdispensering 22 1% 10 1% 12 1% 55% 
 - Medicinadministration 1179 62% 337 49% 842 70% 71% 
                  
Nøgletal (minutter) (minutter) (minutter)     
- Gns tid pr dispensering 22 23 20     
- Gns tid pr dosisdispens. 18 21 17     
- Gns tid Medicinadm.   10 13 9     

            
Midt   Timer Andel Timer Andel Timer Andel DELEGERINGS GRAD 
 - Dispensering 447 47% 295 50% 152 41% 34% 
 - Dosisdispensering 13 1% 9 2% 3 1% 26% 
 - Medicinadministration 495 52% 282 48% 213 58% 43% 
                  
Nøgletal (minutter) (minutter) (minutter)     
- Gns tid pr dispensering 20 22 17     
- Gns tid pr dosisdispens. 17 19 10     
- Gns tid Medicinadm.   9 14 4     
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6. Effektmåling

For mange kommuner i det nye partnerskab har det været et ønske at kunne sætte mere fokus på effekten af 

indsatsen af sygeplejeopgaver. Der er mange elementer i denne effektmålingsopgave – både styringsmæs-

sige, sygeplejefaglige og ledelsesmæssige. I dette afsnit belyses nogle af de incitamenter, der ligger ift. sty-

ringsdelen. Herudover er der hentet inspiration fra andre sociale fagområder, der arbejder med effektmåling.

Borgerens.udvikling.i.centrum
Når man skal tale om effekten af en indsats, bør det være med borgerens udvikling i centrum. Når borgerens 

tilstand er forbedret har indsatsen haft en effekt. Det handler altså ikke om at dokumentere selve indsatsen, 

men om at stille skarpt på, hvad der egentlig kommer ud af indsatsen, og hvor lang tid der skal til for at opnå 

en ønsket effekt. 

At arbejde med effektmåling er ikke et forsøg på at sætte komplicerede menneskelige forhold på en simpel 

matematisk form. Det er nærmere et forsøg på at tale om progression i indsatsen ud fra den samlede faglige 

ekspertise. Her er det svært at komme uden om fælles mål og en ensartet måde at vurdere, i hvor høj grad må-

lene er opfyldt. Efter at have dokumenteret en positiv eller negativ udvikling og effekt er det desuden naturligt 

at drøfte kvaliteterne i den indsats, som den enkelte borger har modtaget. Disse drøftelser er med til at udvikle 

et fælles sprog om de sygeplejefaglige indsatser, herunder hvilke elementer i indsatserne, der virker bedst. 

Mål.og.effekter.
Èn af måderne, hvorpå man kan tilnærme sig effektmåling på er ved at arbejde med ”indsats/brugergrupper” 

og ”graduering af effekt”. 

Indsats/brugergruppe:.Man kan vælge at tage udgangspunkt i indsatserne fra indsatskataloget, når der skal 

vælges et indsatsområde. Det kan fx være sår, sondeernæring eller intravenøs væskebehandling.  Man kan 

også vælge at udarbejde nogle standard brugergruppekategorier med bestemte karakteristika inden for en 

gruppe. Det vigtigste er, at den indsats/brugergruppe, som man vurderer på, er nogenlunde homogen så man 

kan fastlægge målet for indsatsen. Sårbehandling og sondeernæring kan fx ikke sammenlignes på samme 

skala, da målet for de to er forskellige. Målet for den ene er heling af et sår mens målet for den anden kan være 

en forbedring af patientens næringsoptag.  

Effekt:.Når det kommer til effekten af en indsats er man nødt til at kigge på hvilken form for udvikling, der giver 

mening. Udviklingen for sårheling skal gerne gå i en retning af heling, mens udviklingen for sondeernæring kan 

være forbedring af patientens næringsoptag. Kommunerne i det nye partnerskab drøftede muligheden for bil-

leddata til at dokumentere og vurdere fx sårhelingen. Udfordringen ved at beskrive en effekt er at tilrettelægge 

en model, hvor man kan observere og konstatere udviklingen i forløb på en meningsfuld måde. Her er det vigtigt 

at fokusere på hvilken slags data der bedst kan dokumentere, at der faktisk sker en udvikling? Er det en skala 

fra fx ”i høj grad”, ”i nogen grad” til ”slet ikke” eller en skala fra 1 til 5?
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 - Eller sagt på en mere forsimplet måde i nedenstående skema:

Indsats/brugergruppe. Effekt

Kirurgisk sår Graduering: sårheling

Sondeernæring Graduering: næringsoptag

Case. Effektmåling ved sårbehandling - Høje Taastrup Kommune

Kontaktperson:.Richo.Kold.Weis

Mail:.richost@htk.dk

Effektmåling.i.forbindelse.med.sårbehandling
I 2012 blev det besluttet i ledelsen at styrke fokus i forhold til sårbehandling på hjemmesygeplejeo-

mådet i Høje-Taastrup Kommune. Der blev iværksat aktiviteter i form af systematiseret opkvalificering 

af personalet og periodisk monitorering af omfanget af sårbehandlinger, som dels havde til hensigt at 

forbedre kvaliteten for brugerne og dels at mindske ressourceforbruget.

Aktiviteterne har omfattet alle udførende enheder, således at de både omfatter sygepleje udført af 

SOSU-personale og sygeplejersker.

Til at hjælpe med aktiviteterne har kommunen entreret med et privat firma, som tilbyder en skræddersyet 

løsning, men det kunne også udvikles som en intern model.

Modellen, som anvendes, går ud på, at der etableres en baseline for omfanget af sårbehandlinger. Det 

kunne være tidsforbrug, antal besøg, antal forbindingsskift eller andre forhold, som vurderes at kunne 

kvalificere ressourceforbruget på det givne tidspunkt.

Herefter foretages der en gradvis opkvalificering af personale via en række e-learningsforløb, hvor de 

gradvist udbygger deres kompetencer inden for sårbehandling med nyeste viden.

Undervejs føres periodisk kontrol med effekten. Det sker i dette tilfælde ved lokalt forankret dataind-

samling om aktuelle sår i de enkelte produktionsenheder. I forhold til datakvalitet, kan denne fremgangs-

måde være problematisk. Det indsamlede data sammenlignes med baseline, hvorved der opnås et bil-

lede af, i hvilken grad indsatsen har haft en effekt. Analysen kan vise, om ressourcebehovet er mindsket 

f.eks. i form af færre besøg, mindre tidsbrug eller ændring af et opsat måleparameter.

Metodologisk er der ikke tale om en evidensbaseret undersøgelse, da det analytiske materiale ikke er 

omfangsrigt nok. Effektvurderingen skal derfor ske under hensyntagen til, at der kan være andre forkla-

ringer på den givne effekt end indsatsen.

Høje-Taastrup Kommune har arbejdet med effektmåling i forbindelse med sårbehandling.
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7. Opgaveglidning

Den kommunale hjemmesygepleje får i disse år nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Flere 

ældre og kortere indlæggelsestider på hospitalerne kræver at kommunerne arbejder strategisk og målrettet 

med opgaverne i den kommunale hjemmesygepleje. 

På nedenstående figur fremgår udviklingen i liggedage på sygehuse fra 2001-2011.

Figur 11: Liggedage på sygehuse

De nye opgaver kræver nye kompetencer hos medarbejderne. Netop kompetencer og kvalitetsudvikling i sy-

geplejen er noget af det, som de sygeplejefaglige spor i partnerskabet har arbejdet med. Indsatskataloget blev 

udviklet i det første partnerskab til at dokumentere hvilke og hvor mange sygeplejeindsatser, som udføres i den 

kommunale sygepleje. Det var oprindeligt meningen at have fokus på udviklingen i hvilke sygeplejeydelser, som 

blev leveret i kommunerne. Det var på grund af, at der var et stort ønske om at kunne arbejde med opgaveglid-

ningen; at kunne dokumentere opgaveglidningen bedre og i højere grad end hidtil at arbejde med økonomisk 

at styre disse opgaver. 

I dette afsnit beskrives kort hvilke muligheder kommunerne i dag har for at kunne dokumentere opgaveglid-

ningen.

Anvendelse.af.data.fra.indsatskataloget
Nogle kommuner oplever at et øget antal behandlende opgaver overdrages til kommunerne. I relation til denne 

udfordring ønsker kommunerne at få tal på udviklingen. Tal, som skal anvendes internt i kommunen til at 

påpege udviklingen og konsekvenserne af det øgede pres. Og på længere sigt anvendes til at foretage sam-
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menligninger kommunerne imellem. Når indsatskataloget kommer i brug i kommunerne kræver det først og 

fremmest at indsatskataloget og dets begreber bliver en del af dokumentationskulturen. Således at registerin-

gen i indsatskataloget er stabil og ensartet bland medarbejderne og data kan betragtes som værende valide. 

Når data er af en tilfredsstillende kvalitet vil det være muligt, at registrere de forskellige sygeplejeydelser. Det 

kan fx være at registrere hvor stort et antal af en given indsats, der er foretaget. Når indsatskataloget har været 

anvendt over længere tid kan man begynde at sammenligne på tværs af måneder – og år – og dermed få et bil-

lede af hvordan udviklingen ser ud i et bredere perspektiv. Resultaterne af disse opgørelser skal gerne hjælpe 

til at vise om den enkelte kommune får flere af ’en slags opgave’ eller ’en slags patient’ overdraget fra regionen. 

Budgettering.af.sygeplejeartikler
I relation til opgaveglidningen har nogle kommuner også peget på ønsket om at kunne dokumentere andre ud-

gifter, end selve aktivitetstiden, som følger af opgaveglidningen. Udover selve sygeplejeydelserne oplever flere 

kommuner nemlig at opgaveglidningen er en udfordring i forhold til indkøb og budgettering af sygeplejeartikler. 

Når kommunerne modtager flere komplekse borgere så får de også brug for flere sygeplejeartikler, som ikke 

nødvendigvis er en del af standardsortimentet. Det gælder fx ved vakuum sårbehandling, parenteral ernæring 

og sondesæt. 
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8 Model for hjemmesygeplejetid

I forlængelse af det første partnerskab blev der nedsat en gruppe, der arbejdede videre med økonomi på 

hjemmesygeplejeområdet. Gruppen var særligt optaget af at hjemmesygeplejen bliver mere presset. Et pres, 

der ikke alene kommer af flere patienter, som bliver overtaget fra sygehusene. Det skyldes også et stort ”pro-

jektpres” i kommunerne, hvor der er en tendens til at ville have fokus på særlige områder. Det betyder, at der 

igangsættes projekter, hvor der afsættes ressourcer til særlige områder. Hver gang der afsættes ressourcer 

til noget andet end almindelig drift efter indsatskataloget, vil det betyde, at der er færre timer til rådighed til at 

udføre indsatser efter indsatskataloget. Med andre ord færre ressourcer til at udføre kerneopgaven. 

Økonomigruppen fra første partnerskab har derfor udarbejdet en model for sygeplejetid. Formålet med mo-

dellen er at anskueliggøre hvor mange timer en fuldtidsansat sygeplejerske (1.924 timer) giver i forhold til at 

levere indsatser efter indsatskataloget. Modellen skal medvirke til at synliggøre de valg, den enkelte kommune 

træffer, og hvilke ressourcer, kommunen derfor har til rådighed.

Forskellen mellem 1.924 timer og den tid, der er til rådighed til ydelser efter indsatskataloget, er en blanding af 

bunden tid, som fx ferie, sygdom, frokostpause og tid, som den enkelte kommune har mulighed for at arbejde 

strategisk med som fx møder, projekt og særlige funktioner/specilialistfunktioner. 

Begreber.i.modellen.for.hjemmesygeplejetid
Modellen bygger på en antagelse om at sygeplejerskers tid kan fordeles i en række aktiviteter, der tilsammen 

giver 100 pct. af deres arbejdstid. Nedenstående cirkeldiagram giver et bud på seks hovedkategorier, som 

tilsammen giver 100 pct. af arbejdstiden. 

Figur 12 – Eksempel på fordeling af ressourcer i sygeplejetid
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De 100 pct. skal forstås som de ansættelsestimer, alle udførende sygeplejersker her. Det gælder også syge-

plejersker i særlige funktioner som fx kliniske vejledere, sårsygeplejersker, demenssygeplejersker mv., selvom 

deres arbejdstid er fuldstændigt dedikeret til disse opgaver. Omvendt fraregnes opgaver løst uden for hjem-

mesygeplejen, vagtplanlægning, ledere uden udekørende funktioner samt natberedskabet. 

Modellen indeholder seks dele, som med fordel kan deles op i 2 x 3 dele. 

Tid.der.anvendes.direkte.på.CPR-nummer
De første tre ydelser handler om tid, som bliver anvendt direkte i forbindelse med et CPR-nummer. Der er tale 

om flg. dele:

 • timer til indsatser efter indsatskataloget

 • timer til dokumentation, herunder læsning af edifact og adviser

 • timer til vejtid

Timer til indsatser efter indsatskataloget: Den tid, der anvendes på opgaver efter indsatskataloget.

Timer til dokumentation, herunder læsning af edifact og advier: Aftalen på det første partnerskab var at opgøre 

indsatserne inklusive dokumentation og at dokumentationen i øvrigt skulle tilstræbes i videst muligt omfang at 

foregå i de enkelte patienters hjem fx med hjælp fra nye elektroniske hjælpemidler. Det er dog ikke alle kom-

muner, som er kommet i mål i forhold til at gøre det på denne måde og mange kommuner har ikke implemen-

teret indsatskataloget. Derfor er denne type medtaget for at sikre sammenligning på tværs mellem kommuner 

som håndterer dokumentation forskelligt. Med tiden må vi dog forvente at antallet af timer i de fleste kommuner 

ender på 0. 

Timer til vejtid: Vejtid er interessant af flere årsager. Dels er den væsentlig i forhold til at kunne benchmarke 

kommuner på tværs, da der kan være væsentlige forskelle i afstande kommuner i mellem. Dels er den væsent-

lig i forhold til kunne sammenligne internt på tværs mellem udekørende og plejecentre af åbenlyse årsager og 

endeligt er den væsentlig i forhold til at det planlægningsmæssigt er nødvendigt at indregne en mængde vejtid 

for hvert besøg (ikke nødvendigvis indsats, hvis der er flere indsatser på et besøg).

Tid.der.ikke.relateres.direkte.til.CPR-nummer
Den anden gruppe af ydelser er ydelser, som ikke kan relateres direkte til et enkelt CPR-nummer. Denne 

gruppe består af flg.:

 • timer til særlige funktioner

 • timer til øvrig tid

 • timer uden for fremmøde, herunder bl.a. ferie og sygdom

Det har vist sig at være vanskeligt at sammenligne på tværs af kommuner pga. forskellige ledelsesinformations-

systemer. Kommunerne er derfor enige om at fordelingen i de forskellige kategorier bør præciseres yderligere.

Tid til særlige funktioner: Med særlige funktioner forstås blandt andet funktioner inden for nedenstående om-

råder. Desuden kan der indtænkes lignende funktioner, som er fagspecifikt i forhold til en klinisk funktion. Men 

det gælder ikke funktioner som fx en udviklingskonsulent i ældrestaben eller lignende. Det afgørende er her 

om der er tale om en specifik klinisk funktion (foruden at TR og AMR tages med).
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 • Demens

 • Sår

 • Palliation

 • Kontinens

 • KOL

 • Diabetes

 • Klinisk vejleder

 • Superbruger

 • TR

 • AMR

Øvrig tid: Øvrig tid er den kategori, som dækker den del af sygeplejerskernes fremmøde tid, som hverken er 

afsat til indsatser (inkl. den tilhørende dokumentation), vejtid eller ”særlige funktioner”. 

Timer uden for fremmøde: Her indtænkes den andel af ansættelsestimerne, hvor medarbejderen ikke er til rå-

dighed for arbejdsgiveren. Det drejer fx om sygdom, barn syg, ferie, omsorgsdage, seniordage, mv. 

Demonstration.af.modellen.for.hjemmesygeplejetid

Figur 13 – Model for hjemmesygeplejeressourcer på overordnet niveau

Omregning af budgetrammen til sygeplejersketimer

- timer uden for fremmøde (fx ferie, sygdom og lign.)

SUBTOTAL: Fremmødetimer

- særlige aktiviteter (fx kliniske funktioner og TR/AMR)

SUBTOTAL: Fremmødetimer ex særlige aktiviteter

- Øvrig tid (fx møder, frokost og lign.)

SUBTOTAL: Timer til planlægning af indsatser

- Vejtid 

I det følgende gennemgås modellen i et eksempel fra en kommune. I dette eksempel er hjemmesygeplejen delt 

op i to områder, men fokus er på totalerne. 

I første omgang indtastes den totale ramme for hjemmesygeplejeområdet. Dernæst trækkes omkostninger, 

som ikke er relaterede til løn, fra og hvis der er funktioner organiseret andre steder i kommunen som bør indgå, 

så lægges disse til rammen. Fx vil nogle kommuner have budget til kliniske vejledere uden for hjemmesyge-

plejerammen. 

Endelig trækkes omkostningerne til delegeret sygepleje, vagtplanlægningsfunktion, tillæg som vedrører over-

arbejde, merarbejde eller lignende, samt ledelse og natberedskab fra. Hvis man har integreret ordning, vil man 

som regel have opdelt økonomien mellem hjemmesygeplejeområdet og fritvalgsområdet. Her vil man blot an-

føre beløbet til sygeplejedelen og skrive ”0” under ”delegerede ydelser”.
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Dernæst beregnes gennemsnitslønnen opskrevet til fuldtidsstillinger og på den måde beregnes antallet af 

fuldtidsstillinger i hjemmesygeplejen. Dette tal multipliceres med 1.924 timer for at komme frem til fuldtidsnor-

meringen. 

Figur 14 – Eksempel på beregning af fuldtidsstillinger

TOTAL Budgetramme sygeplejen

Ikke personalerelaterede udgifter (øvrig drift)

Budgetramme.til.løn

Delegeret sygepleje

Vagtplanlægning (2*32 timer)

Natberedskab

Funktioner uden for sygeplejen som udfører 

”særlige funktioner” fx Klinisk vejl.

Budgetramme.til.løn.ex..Nat.og.delegeret

Gns. Årsløn 2014-niveau

Antal.fuldtidsstillinger.ialt.

Brutto-timetal.til.beregning.af.

fremmødepro-fil:

15.378.700

-1.189.100

14.189.600

-480.000

-432.000

-963.221

0

12.314.379

449.673

27,385

52.689

15.221.400

-1.355.600

13.865.800

-480.000

-432.000

-971.977

0

11.981.823

448.820

26,696

51.364

30.600.100

-2.544.700

28.055.400

-960.000

-864.000

-1.935.198

0

24.296.202

449.246

54,082

104.053

Nord Syd I.alt



Først trækkes den tid fra, hvor sygeplejerskerne ikke er på arbejdspladsen. I denne kategori indgår både fravær 

i form af sygdom, barn syg mv, men også afholdelse af ferie, fridage mv. Herunder ses et eksempel på hvordan 

timer uden for fremmøde kan trækkes fra.

Figur 15 - Opgørelse af timer uden for fremmøde

Fravær.basissygeplejersker:

6. ferieugetimer

Ferietimer/dage

Alvorligt sygt barn

Frihed i.h.t. Ovk.

Hjemmeboende barns sygedag

Nedsat tjeneste

Omsorgsdage

Organisationsmøde

Seniordage

Specialdage

Sygdom

Søn- og helligdage

Tillidsmandskursus

Tjenestefri

Fravær.basissygeplejersker.i.alt

Subtotal.Antal.fremmødetimer

Nord

-942

-4.886

0

-2.510

-87

-105

-215

-27

-67

-36

-1.284

-103

-40

-187

-10.488

42.201

Syd

-329

-5.291

-277

-2.301

-88

-219

-322

-13

-81

-53

-1.527

-187

0

-94

-10.782

40.581

I.alt

-1.271

-10.177

-277

-4.811

-175

-324

-537

-40

-148

-89

-2.811

-291

-40

-281

-21.270

82.783

Andel

1,22%

9,78%

0,27%

4,62%

0,17%

0,31%

0,52%

0,04%

0,14%

0,09%

2,70%

0,28%

0,04%

0,27%

20,44%

79,56%

I næste ”step” opgøres ”særlige aktiviteter” blandt de sygeplejersker, som indgår i opgørelsen. Dvs. de sygeple-

jersker, som enten er udekørende eller arbejder med ”særlige funktioner”. Særlige aktiviteter omfatter aktivite-

ter, hvor en sygeplejerske har en rolle, som fx undervisning, men omfatter ikke sygeplejersker, som modtager 

undervisning eller deltager i et møde, hvilket ville være omfattet af ”øvrig tid”. Hvis der er tale om et møde, som 

kan henledes til en enkelt patient, kan det indgå som en del af indsatsen.

Figur 16 – Opgørelse af ”særlige aktiviteter” 

Særlige.aktiviteter:

Kliniske funktioner

TR og AMR

Projekt vedr. Dokumentation

Kompetenceudvikling

Fokus områder 2014

Særlige.aktiviteter.i.alt

Subtototal.antal.fremmødetimer.

fratrukket.særlige.aktiviteter

Nord

-3.608

-440

-252

-897

-572

-5.769

36.432

Syd

-3.608

-440

-252

-699

-441

-5.440

35.141

I.alt

-7.216

-880

-504

-1.596

-1.013

-11.209

71.574

Andel

6,93%

0,85%

0,48%

1,53%

0,97%

10,77%

68,79%

Den næste del er ”øvrig tid”, som indeholder møder, undervisning og frokost som de vigtigste elementer. Fro-

kost kan evt. beregnes ud fra antallet af ruter, hvis det ikke er dokumenteret i disponeringen.

38



39

Figur 17 – Opgørelse af ”øvrig tid”

Øvrig.tid:

Frokost * 0,49 time pr. rute pr. dag

Personalemøder (distrikts-, team- og 

disponatormøder / dialog)

Undervisning til distrikter og plejecentre

Oprydning, opfyldning på depot, 

tankning af biler

Ikke kvalificeret tid

Øvrig.tid.i.alt

Subtotal.antal.timer.til.rådighed.for.

indsatser.(inkl..Dok).+.vejtid

Nord

-2.247

-1.225

-32

-156

-3.100

-6.760

29.673

Syd

-2.247

-1.225

-32

-146

-3.100

-6.750

28.391

I.alt

-4.494

-2.450

-64

-302

-6.200

-13.510

58.064

Andel

4,32%

2,35%

0,06%

0,29%

5,96%

12,98%

55,80%

Efter at ”særlige aktiviteter” og ”øvrig tid” er trukket skal der planlægges ruter med den resterende tid. Den skal 

enten bruges direkte på indsatser (inkl. dokumentation) eller på vejtid. Det kan være meget fornuftigt at arbejde 

med tallet inkl. vejtid, da det ikke kan lade sig gøre at levere en indsats uden vejtid, mens de øvrige kategorier ikke 

er direkte afhængige af ydelserne. Når man planlægger med vejtid, vil man oftest planlægge i forhold til antallet 

af besøg, da der kun være én gang vejtid på et besøg, selv om dette indeholder flere indsatser. Desuden kan det 

være hensigtsmæssigt at inddele kommunen i 2-4 vejtidszoner alt efter størrelse og variation i geografi i den 

enkelte kommune. Disse zoner kunne automatisk udløse et antal minutter pr. besøg i zonen. Fx kunne en lille 

kommune med by og en omegn regne med 5 min vejtid i centrum, 10 min i udkanten og 15 min. i landområder. 

Der bør laves en stikprøve for at sikre sig at niveauet for vejtid er passende med gennemsnittet i den enkelt zone.

Vejtid trækkes fra for at komme frem til timer til rådighed for indsatser leveret efter indsatskataloget. 

Figur 18 – Opgørelse af vejtid

Vejtid

Kørsel (Dør til dør) 

Timer.total.til.indsatser.

(inkl..dokumentation)

Nord

-4.864

24.809

Syd

-4.691

23.700

I.alt

-9.555

48.509

Andel

9,18%

46,62%

Dermed har vi beregnet hvor mange timer samt hvor stor en andel af timerne, der er til rådighed for indsatser 

i forhold til indsatskataloget samt til øvrig tid. Det vil sige den tid, man til daglig har til rådighed til driften. Det 

drejer sig om de timer, som leveres i forhold til indsatskataloget, men også øvrig tid i form af vejtid/kørsel, fro-

kost, møder, mv. 

For at komme frem til antallet af timer, der er til rådighed for aktiviteter i forhold til indsatskataloget trækker vi 

nu øvrige tid fra. Øvrig tid er som navnet indikerer en broget kategori. Den indeholder møder og frokost, som 

de vigtigste områder, men er i princippet en opsamling for den del af tiden som hverken er fravær, særlige 

funktioner eller aktiviteter i forhold til indsatskataloget.

Kørsel/vejtid kan udregnes ved at tage alle besøg og multiplicere med et gennemsnitstal for antallet af minutter 

pr. besøg. Evt. kan man findele yderligere ved at have forskellige gennemsnitstider på kørsel i hhv. byområder 
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og landområder. Fx 3-5 min i byområder og 10-15 min i landområder. Møder er normalt opgjort i disponeringen, 

men ellers kan det opgøres pr. rute, hvis der foreligger en fast mødekadence. 

Dermed har vi i ovenstående eksempel 46,62 pct. af tiden eller 48.509 timer til rådighed til indsatser leveret 

efter indsatskataloget. I nogle kommuner vil denne andel dække over summen af indsatser leveret plus doku-

mentation, men det er aftalt i forbindelse med det første partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje at doku-

mentation relateret direkte til en borger indgår i indsatsen.

Endeligt kan antallet af timer, som er leveret holdes op imod budgetrammen.

FAKTISK.LEVERET.TIMER.i.sygeplejen.

jf..ledelsesinfo./.Indsatskataloget

Evt. dokumentation, edifact, advis (hvis 

opgjort særskildt)

Indsatser.efter.indsatskataloget.i.alt

DIFFERENCE

24.382

0

24.382

-427

23.770

0

23.770

70

48.152

0

48.152

-357

I tilfælde af negative tal kunne budgetrammen have rummet mere sygepleje inden for rammen.
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