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NOTAT 

Afsluttende notat i Partnerskabsprojektet om 

hjemmesygepleje 

I 2011 igangsatte KL sammen med 45 kommuner et toårigt partnerskabs-

projekt om dokumentation af hjemmesygeplejen (efterfølgende betegnet 

Partnerskabsprojektet). Målet var at skabe en ensartet dokumentation af 

hjemmesygeplejen på tværs af kommunerne; dels for at dokumentere udvik-

lingen i hjemmesygeplejen på landsplan og dels for at man lokalt kunne 

udvikle hjemmesygeplejen og blive bedre til at prioritere ressourcerne. Sam-

tidig ønskede man at blive skarpere på adskillelsen af indsatser efter Ser-

viceloven og indsatser efter Sundhedsloven1. Projektet er et partnerskab mel-

lem KL og de 45 partnerskabskommuner; det betyder, at partnerskabs-

kommunerne, har været med til at udvikle de produkter og løsninger, som 

er et resultat af Partnerskabsprojektet. 

Formålet med dette notat er at give partnerskabskommunerne og andre 

interesserede et overskueligt opslagsværk for produkterne og processen i 

Partnerskabsprojektet. Samtidig vil der for de nye kommuner være gode råd 

og ideer til, hvordan de kan få den samme dokumentationspraksis af hjem-

mesygeplejen som partnerskabskommunerne. 

 

God læselyst! 

                                                 
1 For en uddybning læs det efterfølgende afsnit om intentionerne bag Partnerskabsprojek-

tet 

Det overordnede mål med Partnerskabsprojektet er at 
skabe en ensartet dokumentation af sygeplejeindsatser på 
tværs af kommunerne. 
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Intentionerne bag Partnerskabsprojektet  

I dette afsnit vil intentionerne bag Partnerskabsprojektet, og selve organise-

ringen af Partnerskabsprojektet blive præsenteret. 

Historien bag 

I tiden efter Strukturreformen (2007) talte man i kommunerne meget om 

den opgaveglidning, der var sket fra sygehusene (regionerne) til kommuner-

ne. Man oplevede i kommunerne, at borgerne kom hurtigere hjem fra syge-

husene, og at de havde mere komplekse og behandlingstunge problemsti l-

linger end tidligere. På grund af meget forskelligartet praksis for dokumen-

tation af hjemmesygeplejen var det imidlertid meget vanskeligt for kommu-

nerne at dokumentere denne udvikling over for omverdenen. Det betød, at 

sygehusene var langt bedre til at dokumentere, hvad de lavede end kommu-

nerne, hvilket også betød, at sygehusene blev prioriteret højere, når der 

skulle fordeles midler på sundhedsområdet.  

 

For at blive klogere på hjemmesygeplejen igangsatte KL derfor et strategipro-

jekt om dokumentation af hjemmesygeplejen. Projektet resulterede i en ny fæl-

les viden og dokumentation for indsatsen i hjemmesygeplejen – men projektet 

viste også, at der var behov for, at kommunerne samarbejdede om at udvikle 

dokumentation af hjemmesygeplejen. 

 

KL søsatte på baggrund af erfaringerne fra strategiprojektet Partnerskabs-

projektet om dokumentation af hjemmesygeplejen. Partnerskabsprojektet 

skulle forløbe i en toårig periode fra 2011-2013. 45 kommuner tilmeldte sig 

Partnerskabsprojektet. 

Partnerskabsprojektets mål og formål 

Partnerskabsprojektets overordnede mål var at udvikle en ensartet måde at 

dokumentere sygeplejeindsatser på. Dette havde baggrund i ønsket om dels 

at synliggøre aktiviteter i hjemmesygeplejen dels at udvikle hjemmesygeplejen 

bl.a. ved at skabe et bedre grundlag for prioritering og fokusering på indsat-

ser efter Sundhedsloven. 

 

 

”For os var det vigtigt at vi kunne 
arbejde mere strategisk med priorite-
ringerne af indsatserne”  
Citat: Evaluering af Partnerskabsprojektet 
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Figur 1: Mål og formål med Partnerskabsprojektet 

Der var to grunde til, at man ønskede at synliggøre de aktiviteter, der foregår i 

hjemmesygeplejen. For det første ønskede man at give kommunerne et bed-

re indblik i, hvilke sygeplejeindsatser de faktisk leverer, og hvor der bruges 

særligt meget tid. For det andet ønskede man at kunne dokumentere om-

fanget og kompleksiteten af opgaverne og herigennem synliggøre opgave-

glidningen fra sygehuse til kommuner. Synliggørelsen skulle medvirke til, at 

kommunerne kan arbejde mere målrettet og strategisk med hjemmesygeple-

jen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål Mål 

Ensartet, fælles 
dokumentation af 

hjemmesygeplejen 

Synliggøre 
hjemmesygeplejen 

Internt: I kommunen får 
man mulighed for at 
arbejde målrettet og 

strategisk  

Eksternt: Man får 
mulighed for at 

dokumentere udviklingen i 
hjemmesygeplejen 

Udvikle 
hjemmesygeplejen 

Adskille Sundhedslov  
og Servicelov 

Matche behov og 
kompetencer m.m. 

”Så vi kan dokumentere nye og mere 
komplekse opgaver som vi oplever i 
hjemmesygeplejen.”  
Citat: Evaluering af Partnerskabsprojektet. 
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For at kunne dokumentere sygeplejeindsatser efter indsatskataloget, blev 

partnerskabskommunerne nødt til at adskille indsatser efter Sundhedsloven 

fra ydelser efter Serviceloven. Partnerskabsprojektet ville også gøre kom-

munerne skarpere på hvilke kompetencer, der skal være til stede for, at man 

kan løfte sygeplejeindsatserne. Dermed var man med til at udvikle hjemme-

sygeplejen, lokalt i kommunerne. 

Organisering 

Projektet blev organiseret som et partnerskab ud fra ønsket om at man i fælles-

skab ville nå frem til løsningerne. Partnerskabet åbnede endvidere mulighed 

for, at man løbende kunne dele viden og erfaring mellem de deltagende kom-

muner. 

 

Partnerskabets succes var afhængig af, at alle relevante fagpersoner i kommu-

nerne indgik i et tværfagligt projektsamarbejde. Derfor blev der nedsat fire 

arbejdsgrupper: 

 

 Gr. 1 Dokumentation: Her tog man sig primært af opsætningen af 

de elektroniske omsorgsjournaler (EOJ- systemer), så man rent tek-

nisk kunne dokumentere efter indsatskataloget og udtrække relevan-

te data. Gruppen var sammensat af deltagere med erfaring indenfor 

sundheds-IT. 

 Gr. 2 Indsatskatalog og kvalitet: Her stod man bl.a. for udarbej-

delsen af indsatskataloget. Gruppen var sammensat af deltagere med 

stærke sygeplejefaglige kompetencer.  

 Gr. 3 Organisering og delegering: Her blev der arbejdet med ind-

holdet af et delegeringsnotat og organiseringsnotat. Gruppen bestod 

hovedsagligt af ledere og chefer.  

 Gr. 4 Økonomistyring: Man arbejdede hen mod en fælles konte-

ringspraksis af hjemmesygeplejen og hvordan man kunne bruge data 

om hjemmesygeplejen til økonomistyring. Denne gruppe bestod ho-

vedsagligt af regnskabs- og økonomikyndige. 

 

For at sikre den administrative og politiske forankring af projektet blev der 

også nedsat: 

 En administrativ gruppe bestående primært af ledere. 

 En styregruppe bestående af politikere og direktører. 

”Partnerskabsprojektets største bedrift har været at sætte ord på hvad 
sygeplejeindsatser er.” 
Citat: Evaluering af Partnerskabsprojektet 
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De to grupper skulle være med til at godkende produkterne i Partnerskabs-

projektet og komme med anbefalinger til, hvor projektet skulle have sit fo-

kus. 

 

Ydermere blev der for at kvalificere produkterne i Partnerskabsprojektet 

nedsat: 

 En referencegruppe bestående af repræsentanter fra: PLO, KORA, 

IKAS, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 

Socialstyrelsen, FOA, DSR og fagligt selskab for sygeplejersker i 

kommunerne.  

 

 

 

 

Produkter fra Partnerskabsprojektet  

I dette afsnit vil de produkter, der er udarbejdet i Partnerskabsprojektet 

kort præsenteres. Alle produkterne er at finde på KL’s hjemmeside:  

http://www.kl.dk/partnerskabsprojektet-hjemmesygepleje 

 

Forudsætningen for at man kan få en ensartet dokumentation af hjemmesy-

geplejen på tværs af kommuner er, at man i Partnerskabsprojektet har sat 

ord på hvad en sygeplejeindsats er. Det har alle de produkter der er produ-

ceret i Partnerskabsprojektet biddraget til, men helt afgørende har det været 

at udarbejde indsatskataloget. Med indsatskataloget er de 45 kommuner blevet 

enige om hvordan de på tværs af kommunerne vil dokumentere sygepleje-

indsatser. 

 

I det efterfølgende vil indsatskataloget og de øvrige produkter i Partner-

skabsprojektet kort blive skitseret. 

 

 Det fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser er et resultat af 

mange og givtige diskussioner i Partnerskabsprojektet. Indsatskata-

loget er opbygget ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder, 

men det adskiller sig på enkelte områder. Fx er der i indsatskataloget 

tilføjet 0-indsats, der dækker over indsatserne: Udredning opfølgning. 

Samtidig har man valgt at opdele indsatsen Hud og slimhinder i to de-

le, ”sår” og ”personlig pleje”, fordi området fylder meget i kommu-

Det blev fra projektets start set 
som en stor styrke, at det var et 
partnerskab, hvor man i fællesskab 
skulle nå frem til løsningerne. 

http://www.kl.dk/partnerskabsprojektet-hjemmesygepleje
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nerne. Derudover har man valgt at tilføje en ekstra indsats medicin-

håndtering. Det betyder at der i indsatskataloget i alt er 15 indsatser; 

disse indsatser er uddybet i undergrupper der kaldes niveau 2 indsat-

ser. Det er på baggrund af denne opdeling, at Partnerskabskommu-

nerne har opsat deres EOJ-systemer til at kunne dokumentere syge-

plejeindsatserne og trække data på baggrund af (der er sket en revi-

dering af indsatskataloget se afsnittet: ”Hvor langt er man nået”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegation og brug af kompetenceprofiler blev udarbejdet for, at 

blive helt skarpe på hvornår, der er tale om delegation, videredelega-

tion og rammedelegation. Notatet indeholder samtidig faglige kom-

petenceprofiler for henholdsvis sygeplejersker, social- og sundheds-

assistenter og social- og sundhedshjælpere. 

 

 Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Notatet blev udarbejdet 

som inspirationsmateriale til kvalitetsarbejdet i kommunerne. Det 

var vigtigt for partnerskabskommunerne at fastholde fokus på, 

hvordan kvaliteten kan sikres og forbedres i kommunerne. 

 

 Ledelseshåndbog i god dokumentationspraksis skal hjælpe 

kommunale ledere på sundhedsområdet til at arbejde med at forbed-

re dokumentationspraksis og inspirere dem til, hvordan man kan 

bruge de informationer, der kommer ud af  en bedre dokumentation. 

 

 Organisering af  hjemmesygeplejen, er et forsøg på at beskrive de 

organisatoriske udfordringer, som kommunerne står over for, og gi-

ver bud på hvilke faktorer, der bør indtænkes i forhold til organise-

ringen. 

 

 Den fælles konteringsvejledning er en anbefaling, til hvordan 

konteringspraksis i forhold til Sundhedslovens §138 (hjemmesyge-

pleje) i kommunerne kan skabe bedre gennemskuelighed omkring 

udgifterne til hjemmesygepleje inden for rammerne af den autorise-

rede kontoplan. 

 

”Indsatskataloget har givet værdifulde 
dialoger og styrket bevidstheden om syge-
plejens rolle. Udredning og opfølgning var 
nyt for os at få sådan i fokus – og det er 
et kvalitativt løft.”  
Citat: evalueringen af Partnerskabsprojektet. 
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 Afdækningen af sundhedsindsatser på de sociale botilbud er en 

rapport, der er udarbejdet som et sideprodukt til Partnerskabspro-

jektet. I Afdækningen er det forsøgt at skabe overblik over omfanget 

og tyngden af alle sundhedsindsatserne på de sociale botilbud, samt 

at give et indblik i, hvordan sundhedsindsatserne løses på de sociale 

botilbud i dag. 

 

Hvor langt er man nået?  

I det efterfølgende vil der gives en kort status på, hvor langt man er nået i 

Partnerskabsprojektet i forhold til målene om implementering af indsatska-

taloget og indberetningen af data. 

Implementeringen af indsatskataloget 

82% af partnerskabskommunerne har ifølge KL’s evaluering af Partner-

skabsprojektet, implementeret indsatskataloget eller er i gang med at im-

plementere indsatskataloget, og de resterende kommuner angiver, at de 

snart vil snart komme i gang. Der er ingen partnerskabskommunerne der 

angiver at de ikke har planer om at implementere indsatskataloget. Det be-

tyder at partnerskabskommunerne fremadrettet vil kunne følge udviklingen 

i deres lokale hjemmesygepleje; hvilket giver dem helt nye muligheder for at 

arbejde strategisk og målrettet med hjemmesygeplejen i kommunen.  

Figur 2: Hvor langt er I med implementeringen af indsatskataloget? Kilde: 

KL's evaluering af Partnerskabsprojektet. Foråret 2013. 

Er 
implementeret 

41% 

Er i gang med at 
implementere 

41% 

Går i gang efter 
sommerferien 

9% Andet 
9% 

Hvor langt er I med 
implementeringen af 

indsatskataloget? 
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Hvornår vil vi have sammenlignelige data? 

 

De første data er indberettet til KL, og der vil fremadrette blive udsendt en 

rapport med landstal en gang om måneden. Det er målsætningen hurtigst 

muligt at finde en løsning, som overflødiggør de manuelle indberetninger. 

Forhåbningen er desuden at indsatskataloget på sigt vil blive udbredt til alle 

landets kommuner.  

 

Partnerskabsprojektet er blevet forsinket dels på grund af udfordringer med 

at opstille EOJ-systemerne efter indsatskataloget, dels på grund af at vejled-

ningen for de sygeplejefaglige optegnelser som indsatskataloget er opbygget 

ud fra blev revideret den 15. januar 2013. Det blev besluttet i Partnerskabs-

projektet, at man skulle tilpasse indsatskataloget til den nye vejledning. Man 

blev derfor enige om at udskyde deadline for implementeringen af indsats-

kataloget til den 1. november 2013; ved denne dato skal alle partnerskabs-

kommunerne have implementeret indsatskataloget.  

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiområdet 

På økonomisporet i Partnerskabsprojektet har man arbejdet med at laves en 

fælles konteringspraksis inden for rammer af Indenrigsministeriets autorise-

rede kontoplan. Derfor er der i Partnerskabsprojektet udviklet en vejledning 

om konteringspraksis for hjemmesygeplejen. Der er desuden udviklet et 

bud på, hvordan man kan beregne økonomien på hjemmesygeplejeområdet. 

Siden marts 2013 har det 
været muligt at indberette 
data efter det fælles ind-
satskatalog og der er ble-
vet udarbejdet månedlige 
statusrapporter. 

Den 1. november 2013 
skal alle partnerskabs-
kommunerne have im-
plementeret indsatskata-
loget. 
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Modellen er indbygget i de indtastningsark, som kommunerne indberetter i, 

men der er behov for yderligere samarbejde omkring, hvordan data bruges 

bedst muligt, samt hvad man skal lægge vægt på vedrørende økonomi på 

hjemmesygeplejeområdet. Det er ambitionen at samle en mindre gruppe i 

efteråret 2013 for at udvikle videre på dette område.  

 

 

 

 

 
 

Gode råd og anbefalinger 

I dette afsnit vil der være en gennemgang af gode ”råd  og anbefalinger” til 

henholdsvis de nye kommuner, der skal i gang med at dokumentere sygeple-

jeindsatser efter indsatskataloget, og til de Partnerskabskommuner der skal 

sikre sig, at de fastholder fokus på dokumentationen. Der præsenteres ikke 

en færdig opskrift på, hvordan man kommer i mål – hverken med imple-

menteringen eller fastholdelsen af fokus – men i afsnittet vil der blive gen-

nemgået væsentlige opmærksomhedspunkter. 

Før man går i gang 

Al begyndelse er svær. Især når det handler om at tænke og agere anderle-

des, end man plejer at gøre. Det er derfor også vigtigt at tale om formålet 

med og det forventede udbytte af indsatsen. Hvorfor gør vi det – og hvad 

skal der komme ud af det. Erfaringerne viser, at arbejdet med indsatskatalo-

get er tidskrævende og fordrer en tæt dialog bl.a. om indholdet af indsatser-

ne og placeringen heraf i indsatskataloget. 

 

 Gør brug af det allerede udviklede. Ved at gøre aktivt brug af den 

viden og de værktøjer, projektet allerede har udviklet, er nye kom-

muner hurtigt i gang. 

 Overvej hvem der bliver påvirket. Inden man går i gang med at 

ændre dokumentationspraksis, er det vigtigt at indtænke og inddrage 

de medarbejdere, der bliver berørt af den ændrede praksis. 

 Opstil konkrete mål for hvad det er, man gerne vil opnå. Husk at 

implementeringen af indsatskataloget ikke er målet i sig selv. Over-

”Vi har løbende brugt partnerskabsprojektet til 
inspiration i udvikling af vores egen organisation. 
Det er svært at sige præcist, hvordan vi har æn-
dret os, men der er ingen tvivl om, at vores organi-
sation havde set anderledes ud, hvis vi ikke havde 
været med i Partnerskabsprojektet.”  
Citat: Evaluering af Partnerskabsprojektet 
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vej hvad der skal være effekten af en forbedret dokumentationsprak-

sis. 

 Planlæg opstart. Flere kommuner har valgt at starte processen med 

et Kick-off arrangement. Det er vigtigt at sikre et højt informations-

niveau om projektets formål, indhold og forventede forløb. 

 Tænk organiseringen igennem. At dokumentere på en anden må-

de kræver, at man inddrager de relevante tværfaglige aktører, ex sy-

stemadministratorer, økonomiansvarlige, ledere og sundhedsfaglige 

medarbejdere m.fl. 

Servicelov og Sundhedslov 

Partnerskabsprojektet har bl.a. haft fokus på skellet mellem Servicelovs- og 

Sundhedslovsindsatser, hvilket har afstedkommet mange faglige diskussio-

ner med hensyn til at dokumentere efter indsatskataloget. 

 

 En tommelfingerregel. Alle indsatser, der fra grunden er lægeordi-

nerede, er indsatser efter Sundhedsloven og skal forblive og doku-

menteres som indsatser efter Sundhedsloven uafhængigt af hvilken 

faggruppe, der varetager sundhedsindsatsen. Medicinhåndtering vil 

fx altid være en sundhedsindsats efter Sundhedsloven. 

 Dokumentationskravene til indsatser efter Sundhedsloven er langt 

mere omfattende, end de er til indsatser efter Serviceloven. Doku-

mentationskravene har til formål at styrke kvaliteten i de sundheds-

indsatser, der ydes til patienterne samt at forbedre patientsikkerhe-

den. (For en mere uddybende beskrivelse se: Ledelseshåndbog om 

god dokumentationspraksis. 2013). 

 

I Partnerskabsprojektets notater: ”Ledelseshåndbog i god dokumentations-

praksis” og ”Delegation og brug af kompetenceprofiler”, er disse punkter 

uddybet.  

 

 

 

For dem der er i gang  

For partnerskabskommunerne bliver det vigtigt at fastholde fokus på do-

kumentationen af hjemmesygeplejen, og at man bevarer de gode netværk, 

der er opstået igennem Partnerskabsprojektet. 

 

 

 

”Det tager tid!!”  
Citat: Evalueringen af Partnerskabsprojektet 
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Ledelsesopbakning og motiverede medarbejdere 

De fleste partnerskabskommuner er gået i gang med at dokumentere efter 

indsatskataloget. For at motivere medarbejderne til at fastholde kursen, er 

det vigtigt: 

 At data bliver brugt. Det virker motiverende for medarbejderne. 

 At der bruges friske data, der afspejler virkeligheden nu og ikke i 

går. 

 At ledelsen agerer på baggrund af data. Hvis data fx viser at man 

har mange diabetisk sår, så skal ledelsen agerer på oplysningerne og 

fx uddanne medarbejderne til at håndtere diabetiske sår. 

 At ledelse og medarbejdere indgår i en konstruktiv dialog om, 

hvorfor data ser ud som de gør. På den måde bliver det tydeligt 

om forskelle i data fx skyldes forskellig dokumentationspraksis, for-

skelle i patientsammensætningen eller noget helt tredje. 

 

For at få uddybet hvordan man kan arbejde med dokumentationen i kom-

munerne læs: Ledelseshåndbog i god dokumentationspraksis. 

 

Brug hinanden – hold jeres netværk ved lige 

Et af de positive elementer af Partnerskabsprojektet er de netværk, der er 

skabt på tværs af partnerskabskommunerne. Der er vigtigt, at de netværk 

bliver fastholdt.  

 ERFA grupperne på tværs af kommuner kan være en god platform 

for at fastholde netværk.  

 Det er de samme problemer, man oplever på tværs af kommuner-

ne – derfor kan man lige så godt spare med hinanden. 

 

Der er også blevet etableret nye netværk og arbejdsgange internt i partner-

skabskommunerne. Lederne, hjemmesygeplejen, økonomiafdelingen og IT-

afdelingen har skullet samarbejde for at kunne virkeliggøre ambitionerne for 

Partnerskabsprojektet.  

 

 

 

 

 

En af de store styrker 
ved Partnerskabsprojek-
tet er de netværk, der er 
opstået på tværs af part-
nerskabskommunerne. 
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Hvad skal der ske fremadrettet? 

Igennem Partnerskabsprojektets to år har man nået rigtigt mange af de am-

bitiøse mål, der blev opstillet for projektet. Men det tager tid at udvikle en 

ensartet dokumentation - det har man også måtte sande i Partnerskabspro-

jektet. Flere partnerskabskommuner har udtrykt bekymring for om man i 

praksis vil få sammenlignelige data på tværs af kommunerne. Fra KL’s side 

er man bevidste om udfordringen, og anerkender at det kræver et kontinu-

erligt fokus på området. Derfor vil indsatskataloget blive båret videre i Fæl-

les Sprog III. Her vil man fremadrettet stå for at vedligeholde og udvikle 

indsatskataloget. 

 

 

 

 

 

 

Forhåbningen er, at indsatskataloget på sigt vil blive udbredt til alle landets 

kommuner. KL afholder i løbet af juni 2013 infomøder for de nye kommu-

ner, der er interesserede i at dokumentere hjemmesygeplejen efter indsats-

kataloget. Der har været stor opbakning til infomøderne, hvilket tyder godt 

for mulighederne for udbredelsen af indsatskataloget til landets øvrige 

kommuner. KL håber, at partnerskabskommunerne vil tage godt imod de 

nye kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremadrettet vil KL se frem til at bruge de fælles data om hjemmesygeple-

jen i interessevaretagelsen for kommunerne. Forhåbningen er, at det ved at 

man kan dokumentere udviklingen i hjemmesygeplejen kan vise omverde-

nen den opgaveglidning, der er sket fra sygehusene til kommunerne. 

 

KL vil fastholde fokus på hjemmesygeplejen. Bedre synlighed omkring akti-

viteter i hjemmesygeplejen stiller sammen med den generelle udvikling i 

sygehusvæsenet større krav til dokumentation men også til kvaliteten og 

kompetencerne i hjemmesygeplejen.  

 

En ensartet dokumentationspraksis kommer ikke med det samme. Det er et 

KL vil vedligeholde 
indsatskataloget igen-
nem Fælles Sprog III. 

KL vil igennem info-
møder forsøge at få 
udbredt indsatskatalo-
get til de resterende 
kommuner. 
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arbejde, der skal fortsætte i mange år fremover. Men med Partnerskabspro-

jektet er man godt på vej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL vil: 

 Igennem Fælles Sprog III vil KL løbende følge op på indsatskataloget og 

tilpasse det. Hvis man kunne tænke sig at høre mere om Fælles Sprog III, e l-

ler være med til at præge udviklingen af det, kan man kontakte projektleder 

Ulla Lund Eskildsen på ule@kl.dk. 

 I efteråret 2013 (den 1. oktober) vil indsatskataloget blive taget op til revis i-

on. 

 I efteråret 2013 vil der blive afholdt et møde, hvor man på baggrund af de 

indberettede data skal forholde sig til, hvordan man kan bruge det til at sætte 

økonomi bag. 

 Ved udgangen af 2013 forventes det, at der er sammenlignelige data. 

 KL vil arbejde for en systematisk indberetning af data. 

 Dialogportalen vil fortsætte et år mere. 

 KL vil bruge data om hjemmesygeplejen i interessevaretagelsen for kommu-

nerne. 

 KL vil forsøge at få de resterende 53 kommuner til at dokumentere efter 

indsatskataloget. 

 

mailto:ule@kl.dk
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Hvad har været særligt godt ved Partnerskabsprojek-

tet ifølge partnerskabskommunerne selv: 

 

 

 

 

 

”Netværk på tværs af 
kommuner.” 

”Vi burde være startet for 
20 år siden.” 

”Sygeplejersker kan plud-
selig sætte ord på, hvad det 
er, de laver.” 

”Synlighed af sygeplejeop-
gaver som redskab til faglig 
planlægning prioritering og 
delegering.” 

”Det har været rigtigt ud-
bytterigt og spændende at 
møde kollegaer fra andre 
kommuner og høre om de-
res praksis.” 

”At vi har fået bedre styr 
på indsatser efter Sund-
hedsloven og indsatser efter 
Serviceloven.” 

”God faglig proces med 
debat og diskussion.” 

”At det er lykkedes for 45 
kommuner at producere et 
nyt grundlag for hjemmesy-
geplejen.” 

”Det at vi har været så 
mange kommuner sammen 
har givet det vægt. Det er 
kommet fokus på sygeplejen 
på landsplan.” 


