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Rappor t  

Afdækning af sundhedsindsatser på de soci-

ale botilbud 

Det er i dag bredt anerkendt, at der ikke alene leveres socialfaglige indsatser 

på de sociale botilbud, men også sundhedsindsatser1. Alligevel har ingen 

undersøgelser hidtil afdækket, hvilke sundhedsindsatser, der faktisk leveres på 

de sociale botilbud. Det gør KL for første gang med denne afdækning af sund-

hedsindsatser på de sociale botilbud.  

 

De seneste års debat om, hvorvidt de sociale botilbud varetager opgaverne 

med sundhedsindsatserne tilfredsstillende, har primært taget afsæt i enkelte 

indsatser som fx medicinhåndtering (Sundhedsstyrelsen, 2009 og 2012). 

Nærværende afdækning skal være med til at kvalificere og nuancere debat-

ten ved at skabe overblik over omfanget og tyngden af alle sundhedsindsat-

serne på de sociale botilbud, samt at give et indblik i, hvordan sundhed-

sindsatserne løses på 

de sociale botilbud i 

dag. Det gøres ved at 

undersøge, hvilke 

sundhedsindsatser, 

der faktisk leveres, og 

om rammerne for at 

levere en god kvalitet 

er til stede i form af 

instrukser m.m.  

 

                                                 
1 En sundhedsindsats dækker i dette notat over alle indsatser efter Sundhedsloven. 

Undersøgelsens mål: 

1) At afdække om rammerne for at levere en god 

kvalitet i sundhedsindsatserne på de sociale boti-

lbud er til stede.  

2) At få et indblik i hvilke sundhedsindsatser der 

leveres på de sociale botilbud.  
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Forhåbningen er, at kommunerne vil kunne anvende rapporten og dens resulta-

ter til at indgå i dialog med de sociale botilbud om, hvilke sundhedsindsatser, de 

varetager, og hvad det kræver af dem.  

 

Undersøgelsen er udarbejdet som en del af KL’s Partnerskabsprojekt om 

hjemmesygepleje, hvor 45 af landets kommuner har deltaget.  

 

Undersøgelsen bygger dels på fire kommuners interview med 61 botilbud 

og gennemgangen af ikke mindre end 643 beboeres sundhedstilstand og 

dels på en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til alle landets kom-

muner, hvor 440 sociale botilbud, fordelt på 86 af landets 98 kommuner, 

har svaret. 

 

Der skal lyde en særlig tak til de fem samarbejdskommuner – Frederiksberg, 

Varde, Nyborg, Tønder og Brønderslev – der har bistået med udarbejdelsen 

af undersøgelsen og interviewene af de sociale botilbud, og til alle de sociale 

botilbud, der har besvaret spørgeskemaet. 

 

God læselyst!  
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1 Opsummering af undersøgelsens resultater  

Undersøgelsen har været med til at skabe overblik over, hvilke sundheds-

indsatser, de sociale botilbud varetager, og hvordan de håndterer dem. 

 

■ Der leveres sundhedsindsatser hver eneste dag 

Konklusionen på undersøgelsen er, at de sociale botilbud hver dag leverer 

sundhedsindsatser i form af fx medicinhåndtering, behandling for mave-

tarmproblemer og smertelindring. Der er imidlertid relativt få beboere, der 

modtager de mere tunge opgaver som fx palliativ pleje og sondeernæring – 

men de findes også.  

 

■ Pædagogerne varetager både socialfaglige indsatser og sundheds-

faglige indsatser 

Pædagogerne er den faggruppe, der primært varetager en lang række sund-

hedsindsatser. Det behøver ikke være et problem – så længe de er oplært til 

at håndtere opgaverne, og en korrekt delegering af sundhedsindsatsen har 

fundet sted (se afsnit om Sundhedslov eller Servicelov). Ved bestemte ind-

satser, som fx psykoedukation, kan det måske endda være en fordel at bruge 

pædagoger. Pædagogerne har med deres pædagogiske kompetencer en god 
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indgang til at kunne undervise beboerne i, hvordan de håndter deres psyki-

ske lidelse.  

 

■ Kompleksiteten hos beboerne kan måske forklare forskelle 

Det er vanskeligt at forklare, hvorfor ét botilbud har fastansat sundhedsfag-

ligt personale, og et andet ikke har. Der er ingen sammenhæng mellem an-

tallet af beboere på det enkelte botilbud og antallet af fastansat sundheds-

fagligt personale (i spørgeskemaet). Forklaringen kan være, at det i højere 

grad er kompleksiteten i beboernes problemstillinger, der afgør, om man 

fastansætter sundhedsfagligt personale, end størrelsen på botilbuddet. Al-

ternativt er det fordi, enkelte social botilbud ikke plejer at have sundheds-

fagligt personale tilknyttet. 

 

Man kan dog se, at de sociale botilbud, der ikke har fastansatte sygeplejer-

sker, benytter sig mere af hjemmesygeplejen end de sociale botilbud, der har 

fastansatte sygeplejersker. Der er også en svag tendens til, at de private boti-

lbud bruger hjemmesygeplejen mindre end de kommunale botilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Forskelle på instrukser 

Der er stor forskel på de sociale botilbuds angivelser af, om de har instruk-

ser: I spørgeskemaet angiver 96%, at de har instrukser for medicinhåndte-

ring, mens kun 52% har instrukser for opbevaring og føring af de sygepleje-

faglige optegnelser (dvs. journalføringen i forbindelse med sundhedsindsat-

ser for borgerne – se afsnittet om Sundhedslov eller Servicelov). Faktisk gav 

flere respondenter udtryk for, at de ikke kendte til de sygeplejefaglige op-

tegnelser. Det er vigtigt, at der kommer fokus på dette område. 
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■ Pilen peger fremad 

Set over en bred kam, ser det hverken helt godt eller helt skidt ud på de 

sociale botilbud. Der er områder, der skal mere fokus på, men undersøgel-

sen viser samtidig, at man flere steder er godt på vej mod at få styr på 

sundhedsindsatserne, og har øje for, at man ud over socialfaglige indsatser 

også dagligt leverer sundhedsindsatser til beboerne. Det kræver et løft i 

kompetencerne – enten i form af efteruddannelse af det eksisterende perso-

nale eller ansættelse af medarbejdere med specifikt fokus på området. For-

håbningen er, at denne afdækning af sundhedsindsatserne på de social bot i-

lbud kan være med til at udvikle området. Resultaterne kan bruges som et 

dialogværktøj mellem kommunen og de sociale botilbud. Vi kan slå fast, at 

der dagligt leveres sundhedsindsatser på de sociale botilbud – af større og 

mindre kompleksitet – men hvordan de skal håndteres, er et spørgsmål, der 

skal besvares lokalt. 
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Undersøgelse:  

Sundhedsindsatser 
på sociale botilbud 

Interview 

4 kommuner: Varde, 
Frederiksberg, Tønder, og 

Nyborg 

Hvilke sundheds-
indsatser leveres? 

Spørgeskema 
- hele landet 

 

Er rammerne for at 
levere en god kvalitet 

til stede? 

2 Metode – Hvad har vi gjort?  

2.1 Fremgangsmåde 

Undersøgelsen er et produkt af KL’s Partnerskabsprojekt om hjemmesyge-

pleje, hvor 45 af landets kommuner har deltaget. Partnerskabskommunerne 

har med undersøgelsen ønsket at få et overblik over omfanget og tyngden 

af sundhedsindsatserne på de sociale botilbud, samt indblik i, hvordan 

sundhedsindsatserne løses i dag. 

 

Fem af partnerskabskommunerne, Brønderslev2, Frederiksberg, Varde, Nyborg 

og Tønder, har i samarbejde med KL udtænkt og udarbejdet undersøgelsen 

og været med til at indsamle data og kvalificere resultaterne. Undersøgelsen 

fandt sted fra december 2012 til april 2013. 

 

Undersøgelsen er todelt: Den består dels af interview på sociale botilbud i 

fire kommuner og dels af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til sociale 

botilbud placeret i hele landet. Interviewene giver primært et øjebliksbillede af, 

hvilke sundhedsindsatser, der leveres på de sociale botilbud. Spørgeskemaundersø-

gelsen afdækker, om rammerne for at levere en god kvalitet i sundhedsindsat-

serne er til stede på de sociale botilbud.  

 
 

 

 

Figur 1: Undersøgelsens opdeling 

I rapporten vil resultaterne fra de to undersøgelser blive brugt til at supplere 

hinanden, og de erfaringer interviewerne har gjort sig i forbindelse med 

deres besøg på de sociale botilbud, vil blive inddraget, hvor det er relevant. 

 

 

                                                 
2 Brønderslev Kommune havde grundet personalemæssige omstruktureringer ikke mulig-
hed for at bidrage til interviewene, men de har bistået i resten af processen. 
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2.2 Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen er sociale botilbud på handicap- og psyki-

atriområdet, der har voksne beboere (personer over 18 år). I rapporten vil 

de blive omtalt som: Sociale botilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgrænsningen af målgruppen har i praksis vist sig at være vanskelig, da der 

er en række gråzoner i forhold til andre dele af socialområdet, fx børne- og 

ungeområdet og misbrugsområdet. I denne undersøgelse er tvivlsspørgsmål 

blevet vurderet ud fra, dels om det konkrete tilbud er indbefattet af de an-

givne paragraffer, og dels om den primære beboersammensætning lever op 

til kriterierne for målgruppen.  

 

Snitfladeproblematikkerne er ikke unikke for denne undersøgelse, de ses 

også i andre undersøgelser af botilbud på handicap- og psykiatriområdet (se 

fx: Krevi 2012; Socialstyrelsen 2013).  

 

2.3 Interview i 4 kommuner 

Interviewene i de fire kommuner, Frederiksberg, Varde, Nyborg og Tønder, byg-

ger på en spørgeguide, som KL og samarbejdskommunerne har udarbejdet. 

Spørgeguiden tager afsæt i Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser udarbejdet i 

KL’s Partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje, der er et katalog over, hvil-

ke sygeplejeindsatser, der leveres i kommunerne. Spørgeguiden berører også 

andre spørgsmål af interesse, fx vedrørende beboerens tilknytning til psyki-

atrien. Spørgeguiden blev pilottestet i Varde Kommune, og kommentarerne 

derfra blev herefter inkorporeret. 

 

Interviewerne, der er kommunale repræsentanter placeret forskellige steder i 

forvaltningen, har sammen med en eller flere medarbejder på det sociale botil-

bud gennemgået spørgsmålene i spørgeguiden og noteret svarene på dem. Forud 

for interviewet, har intervieweren kontaktet det sociale botilbud for at forberede 

dem på, hvad der vil blive spurgt ind til, så de var i stand til at besvare spørgsmå-

lene.  

 

Målgruppen for undersøgelsen: 

Målgruppen er alle kommunale, regionale og privat/selvejende 

botilbud på handicap- og psykiatriområdet på voksenområdet. Det 

vil sige botilbud efter §107, §108 samt botilbud efter almenbolig-

loven (handicap- og psykiatriområdet), hvor der ydes hjælp efter 

§83 og §85. 



  9 

I alt er 61 botilbud interviewet i perioden fra den 5. februar 2013 til den 2. april 

2013. 

 

Hvad spørger vi til? 

Interviewene er som beskrevet foretaget ud fra en spørgeguide udarbejdet på 

baggrund af Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser. Spørgeguiden er opdelt i to 

dele: 

1. Generel del: Her spørges der til, hvilken faggruppe, der primært varetager 

en række sundhedsindsatser på botilbuddet. Dette blev udfyldt én gang 

for hvert socialt botilbud.  

2. Hver enkelt beboer: Her spørges der ind til hver enkelt beboer på botil-

buddet. Medarbejderen blev spurgt om, hvilke sundhedsindsatser, bebo-

eren havde modtaget inden for den seneste måned. Denne procedure 

gennemførtes for alle beboere på botilbuddet.  

 

Det har været vanskeligt for interviewerne og interviewpersonen at fastholde 

fokus på, at det er indsatser efter Sundhedsloven og ikke socialfaglige indsatser, 

der blev spurgt ind til. Det skyldes, at det i praksis er vanskeligt at skelne de to 

fag- og lovgivningsområder fra hinanden, samt at interviewpersonen ofte har 

været pædagog af uddannelse og derfor ikke er vant til den sundhedsfaglige ter-

minologi. Alle interviewere har dog beskrevet dialogen med de sociale botilbud 

som meget positiv og udbytterig for begge parter. 

 

I forhold til datavaliditeten er det desuden en udfordring, at det ikke er den 

samme interviewer, der har foretaget alle interviewene. 

 

De sociale botilbud  

Det er medarbejdere/ledere fra 61 sociale botilbud, der er blevet interviewet. I 

gennemsnit har botilbuddene 11,3 beboere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewene har været foretaget i 4 kommuner:  

Frederiksberg, Nyborg, Tønder og Varde  

61 sociale botilbud er blevet interviewet  

De har i gennemsnit 11,3 beboere  
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81% af de sociale botilbud, der er blevet interviewet, er drevet kommunalt, 

18% er privat/selvejende og 2% er drevet regionalt. På landsplan udgør 

regionalt drevne sociale botilbud ca. 10% (Krevi, 2012), dvs. at de i under-

søgelsen er svagt underrepræsenteret3. 

   

 
Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013 

 

Hvem er beboerne? 

643 beboere er blevet gennemgået for, hvilke sundhedsindsatser, de havde 

modtaget inden for den seneste måned (på interviewtidspunktet). Den gen-

nemsnitlige alder for beboerne er 46,7 år. Der er en svag overvægt af mand-

lige beboere (56%). 

 

 

 

 

 

 

Beboerne lider af alt fra skizofreni, angst, autisme, downs syndrom, spastisk 

lammelse til senhjerneskade – for blot at nævne nogle få.  

  

                                                 
3 I Krevis undersøgelse fra 2012 af sociale botilbud, har man fundet frem til, at de regiona-

le botilbud er klart de største botilbud, opgjort på antal beboere. Derfor fylder disse boti l-

bud også meget i de kommuner, hvor de er forankret. Der skal i gennemgangen af data 

tages højde for at de udgør en mindre andel i denne undersøgelse. 

81% 

18% 

Er det sociale tilbud drevet 
kommunalt, regionalt eller er det 

privat/selvejende? 

Kommunalt

Privat/Selvejende

Regionalt

643 beboere er blevet gennemgået.  

Beboerne er i gennemsnit 46,7 år. 
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48% af beboerne har både en psykisk og en fysisk funktionsnedsættelse, der 

viser at det i praksis kan være vanskeligt at adskille. En næsten lige så stor 

andel af beboere (47%) har ”kun” en psykisk funktionsnedsættelse. En rela-

tiv lille andel (2%) har ”kun” en fysisk funktionsnedsættelse; dette kan skyl-

des, at denne gruppe af beboere typisk vil kunne bo i eget hjem med støtte. 

”Andet”- kategorien (3%) udgøres dels af de tidligere omtalte misbrugere, 

dels af beboere, som  interviewerne ikke fandt det passende at placere i en 

af de to grupper. 

 

 
Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013. 

 

Beboerne har langt overvejende boet på det sociale botilbud i over 5 år  

(60%).  

 

 
Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013. 

48% 

47% 

2% 3% 

Andel af beboere med fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelse  

Fysisk og psykisk

Psykisk (kun)

Fysisk (kun)

Andet

14% 

17% 

9% 

60% 

Hvor længe har beboeren boet 
på det sociale botilbud? 

Under 1 år

1 til 3 år

3 til 5 år

Over 5 år



  12 

2.4 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaet er udarbejdet af KL og samarbejdskommunerne (Brønderslev, 

Frederiksberg, Varde, Nyborg og Tønder). Derefter har samarbejdskommunerne 

pilottestet spørgeskemaet. Spørgeskemaet er via kommunale kontaktperso-

ner udsendt til de kommunale, regionale og private sociale botilbud for 

voksne på handicap- og psykiatriområdet, der er placeret i den pågældende 

kommune4.  

 

Som tidligere beskrevet, har det været vanskeligt at afgrænse undersøgelsen 

til kun at indbefatte denne målgruppe. Besvarelserne er blevet gennemgået 

og sorteret for i videst muligt omfang at sikre, at undersøgelsen kun omfat-

ter målgruppen.  

 

Alle kommunale kontaktpersoner har efterfølgende fået tilsendt data fra 

deres kommune, hvilket har været med til at motivere dem til at få de socia-

le botilbud til at besvare spørgeskemaet. På trods af denne tætte kontakt 

med kommunerne, er det vanskeligt at afklare, hvor stor en andel af de so-

ciale botilbud, der har besvaret spørgeskemaet. Andre forsøg på at afdække 

området er stødt på lignende problematikker (se fx: Krevi 2012; Socialsty-

relsen 2013). I alt har 440 sociale botilbud besvaret spørgeskemaet.  

 

Indsamlingen foregik fra december 2012 til april 2013. 

 

Hvad spørger vi til? 

Spørgeskemaundersøgelsen forholder sig til, om rammerne for at levere en god 

kvalitet i sundhedsindsatserne er til stede ved at spørge ind til, hvilke faggrup-

per, der er fastansatte, brug af hjemmesygeplejen, hvem der varetager kon-

kret angivne sundhedsindsatser, dokumentationspraksis og hvorvidt en 

række instrukser er til rådighed. 

 

Ud fra spørgeskemaet, er man ikke i stand til fx at sige noget om kvaliteten 

af de instrukser, det enkelte sociale botilbud angiver, det har. Det er heller 

ikke muligt at konkludere, om personalet er bekendt med instrukserne – 

man kan blot konstatere, om det enkelte sociale botilbud angiver at det har 

instrukser på området. Det er altså spørgsmål, der forholder sig til et over-

ordnet niveau5. 

 

                                                 
4 For yderligere uddybning, se målgruppebeskrivelse på s. 7. 
5 For mere information om alternative metoder til at afdække kvaliteten, se notatet Hvor-
dan sikres kvaliteten i hjemmesygeplejen? (2012) udarbejdet i KL’s Partnerskabsprojekt om 
hjemmesygepleje. 
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Mange respondenter har i deres besvarelse angivet, at fx pædagoger har fået 

uddannelse i medicihåndtering og varetagelsen af andre sundhedsindsatser. 

Det er vigtigt at huske på dette, når man fortolker spørgsmålene om, hvem 

der varetager konkrete sundhedsindsatser. 

 

Hvem er respondenterne? 

Spørgeskemaundersøgelsen bygger på 440 sociale botilbuds besvarelser. De 

sociale botilbud er placeret i 87 af landets 98 kommuner. Kommunerne har 

generelt været meget hjælpsomme og interesserede i at videresende spørge-

skemaet til de sociale botilbud i kommunen. Enkelte kommuner har meldt 

tilbage, at de samarbejder med andre kommuner om de sociale botilbud, 

eller at de ikke har et til-

bud, der svarer til mål-

gruppen. Et fåtal af kom-

munerne har ikke ønsket at 

deltage i undersøgelsen, da 

de har fundet det for res-

sourcekrævende. 

 

 

Der er en stor spredning i størrelsen på de sociale botilbud. De spænder fra 

1 beboer til 410 beboere og fra 1 medarbejder (årsværk) til 650 medarbejde-

re. Respondenterne viser dermed mangfoldigheden af måder, som kommu-

nerne håndterer denne gruppe af borgere. I analysen bliver antallet af bebo-

ere på botilbuddet anvendt som en baggrundsvariabel for størrelsen på de 

sociale botilbud. 

 

Størstedelen af de sociale botilbud er som forventet drevet kommunalt 

(72%). Den regionale andel af respondenter er så lille (2%), at det ikke er en 

tilstrækkelig stor størrelse til at afgøre, om der hos denne gruppe af respon-

denter er signifikante forskelle i forhold til de øvrige grupper. Den private 

andel af sociale botilbud udgør 26% og er derfor en anelse større en ande-

len i interviewet, hvor den udgør 17%. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen bygger på 440 so-

ciale botilbuds (respondenters) besvarelser.  

De sociale botilbud er fordelt i 87 kommuner.  

De har i gennemsnit 25,4 beboere.  

De har i gennemsnit 30,5 medarbejdere ansat. 
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Kun 10% af respondenterne har angivet, at de primært er et socialt botilbud 

for beboere med fysisk funktionsnedsættelse. Det kan være udtryk for bia-

sed data, men jf. diskussionen i det foregående afsnit (gennemgangen af 

interviewet), kan det også skyldes, at mange sociale botilbud har beboere 

med en blanding af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Denne bag-

grundsvariabel vil, grundet den behæftede usikkerhed, ikke blive anvendt i 

undersøgelsen. 

 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

72% 

26% 

2% 

Er det sociale tilbud drevet kommunalt, 
regionalt eller er det privat/selvejende? 

Kommunalt
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10% 

90% 

Er botilbuddets målgruppe primært 
borgere med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse? 
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funktionsnedsættelse

Psykisk
funktionsnedsættelse
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2.5 Hvad kan vi sige? 

I undersøgelsen er det undersøgt om der er signifikante forskelle (på et 95% 

signifikansniveau) på fx store og små sociale botilbud (opgjort på antal be-

boere) og om der er forskelle på kommunale, regionale eller privat selvejen-

de botilbud). Der er fundet meget få signifikante forskelle på de nævnte 

grupper. En af grundende til at baggrundsvariablene ikke forklarer forskel-

lene kan være, at det i højere grad er kompleksiteten af beboernes problem-

stillinger, der forklarer, hvor massiv en sundhedsindsats, der er brug for.  
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3 Sundhedslov eller Servicelov? 

Det kan være vanskeligt i praksis at adskille indsatser efter Sundhedsloven 

fra indsatser efter Serviceloven. Det viser erfaringerne fra KL’s Partner-

skabsprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen. Og det gælder i sær-

lig grad også for de sociale botilbud. 

 

En beboer på et socialt botilbud modtager primært socialfaglige og plejere-

laterede indsatser – dvs. indsatser efter Serviceloven, men man skal være 

opmærksom på at der også er en lang række indsatser efter Sundhedsloven.  

 

For at ruste de sociale botilbud til bedre at håndtere sundhedsindsatserne, 

vil der indledningsvis være en kort gennemgang af forskellene på indsatser 

efter Sundhedsloven og Serviceloven. Følgende opmærksomhedspunkter vil 

blive berørt: 

 De to lovgivninger 

 Hvad er en sundhedsindsats? 

 Dokumentationskrav 

 Krav om instrukser 

 Delegation og kompetencer 

 

Undervejs vil der henvises til andre kilder, der giver en mere fyldestgørende 

beskrivelse. 

 

3.1 De to lovgivninger 

En af grundende til, at det er vanskeligt at adskille Sundhedsloven fra Ser-

viceloven, skal måske findes i at selve formålsparagrafferne for de to lov-

givninger er relativt enslydende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsloven: 

”§ 1. Sundhedsvæsenet har 

til formål at fremme be-

folkningens sundhed samt 

at forebygge og behandle 

sygdom, lidelse og funkti-

onsbegrænsning for den 

enkelte.”  

Serviceloven: 

”§ 1. Formålet med denne lov er:  

1. at tilbyde rådgivning og støtte 

for at forebygge sociale pro-

blemer,  

2. at tilbyde en række almene 

serviceydelser, der også kan 

have et forebyggende sigte, og  

3. at tilgodese behov, der følger 

nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige 

problemer.”  
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I udgangspunktet er begge lovgivningers formål dermed ikke så forskellige: De 

har et forebyggende sigte i forhold til hhv. sundhedsmæssige, funktionsmæssi-

ge og sociale problemer. 

 

Men som det vil fremgå af gennemgangen nedenfor, er der store forskelle 

på de lovkrav, som stilles til: Dokumentation af indsatserne, hvem der skal 

varetage opgaverne og hvilke instrukser, der skal være til rådighed. Hoved-

vægten vil blive lagt på, hvilke lovkrav der er til indsatser under Sundhedslo-

ven og den lovgivning der er tilknyttet Sundhedsloven.  

 

De lovkrav, der er knyttet til sundhedsindsatser, er sammenfattet på Sund-

hedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk. 

 

3.2 Hvad er en sundhedsindsats? 

Selvom det kan være vanskeligt i praksis at adskille indsatser efter Sund-

hedsloven fra indsatser efter Serviceloven, kan man hjælpes på vej af nogle 

få regler. Fx er alle indsatser, der fra grunden er lægeordineret, en sund-

hedsindsats efter Sundhedsloven. De sundhedsindsatser skal forblive og 

dokumenteres som sundhedsindsatser efter Sundhedsloven uafhængigt af, 

hvilken faggruppe, der varetager sundhedsindsatsen. Medicinhåndtering vil 

fx altid være en sundhedsindsats efter Sundhedsloven. 

 

Der er dog også en lang række indsatser efter Sundhedsloven, som ikke er 

lægeordinerede. Det gælder bl.a. forebyggelses- og plejeopgaver. Fx kan det 

være opgaver i relation til personlig pleje, ernæring og anden form for akti-

vitet og træning. Fælles for denne type af opgaver er, at sundhedspersonen 

her agerer inden for rammerne af sine faglige kompetencer. Og dermed er 

sundhedspersonen i kraft af sin faglighed ansvarlig for det arbejde han eller 

hun udfører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompressionsstrømper er lægeordinerede 

og er derfor en indsats efter Sundhedsloven. 

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Plejehjemstilsyn%20og%20bosteder/Lovgivning_tilsynsbesoeg.aspx
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3.3 Dokumentationskrav 

Når der varetages opgaver efter Sundhedsloven, stilles der samtidig lov-

mæssige krav til den faglige dokumentation. Disse krav er langt mere omfat-

tende og specifikke end når der leveres indsatsser efter Serviceloven. Do-

kumentationskravene har til formål at styrke kvaliteten i de sundhedsindsat-

ser, der ydes til patienterne, samt forbedre patientsikkerheden.  

 

■ Ifølge: bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt af 2. 

januar 2013, skal alle autoriserede sundhedspersoner – og personer, der 

handler som disses medhjælp (dvs. alle de medarbejdere, der udfører op-

gaverne i praksis) føre en patientjournal over den behandling6, som de 

varetager. En patientjournal er optegnelser, der oplyser om patientens 

tilstand og den planlagte og udførte behandling. Der skal oprettes en pa-

tientjournal for hver enkelt patient. 

Bekendtgørelsen kan findes på følgende link: Bekendtgørelsen om auto-

riserede sundhedspersoners journalføringspligt, af 2. januar 2013 

 

■ I praksis er mange af de indsatser, der leveres på de sociale botilbud fak-

tisk at betegne som sygeplejefaglig (pleje og behandling). Ifølge Sund-

hedsstyrelsen skal disse opgaver journalføres7 på baggrund af: Vejledning 

om de sygeplejefaglige optegnelser, af 15. januar 2013. Det skal som minimum 

fremgå af de sygeplejefaglige optegnelserne (dvs. i journalen) at der er 

taget stilling til, om patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer 

inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder (se liste på næste side).  

Vejledningen kan findes på følgende link: Vejledning om de sygeplejefag-

lige optegnelser, af 15. januar 2013 

 

■ Der er særlige krav til dokumentationen af medicinhåndtering. Sund-

hedsstyrelsen har udarbejdet pjecen: Korrekt håndtering af medicin, som bl.a. 

giver et godt indblik i hvad der kræves af dokumentationen ved medicin-

håndtering.  

Pjecen findes på følgende link: Korrekt håndtering af medicin. 2011. 

 

Det er vigtigt at understrege, at dokumentationskravene også gælder, når 

der er tale om videredelegerede opgaver (se senere) til ikke sundhedsfagligt 

personale som fx pædagoger, social- og sundhedshjælpere og ufaglært per-

                                                 
6 Behandling defineres som undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødsels-

hjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold 

til den enkelte patient (1). 

7 Det gælder for autoriserede sygeplejersker og SOSU-assistenter samt uautoriseret perso-

nale, fx social- og sundhedshjælpere. Men det gælder ikke for andre autoriserede sund-

hedspersoner som fx ergo- og fysioterapeuter. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/EFT/Medicinhaandtvejl/KorrektHaandtMedicin.pdf
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sonale. Dokumentationen skal ses som en del af den opgave, der skal løftes, 

når der udføres sundhedsfaglige indsatser.  

 

Dvs., at ud over selve opgavevaretagelsen, skal medarbejderne, der løfter 

opgaver efter Sundhedsloven, fagligt set være i stand til både at udføre op-

gaven, dokumentere opgaven samt afdække problemstillingen inden for de 

12 sygeplejefaglige problemområder 

 

For en mere uddybende beskrivelse af dokumentationskravene anbefales 

det at læse kapitel 1: Faglig dokumentation af sygeplejeindsatser i Ledelseshåndbog 

om god dokumentationspraksis (2013). 

3.4 Krav om instrukser 

Sundhedsfaglige instrukser er med til at sikre, at rammerne for at levere en 

god kvalitet i sundhedsindsatserne er til stede på de sociale botilbud.  

De 12 sygeplejefaglige problemområder  

1) Funktionsniveau, fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv. 

2) Bevægeapparat, fx behov for træning, balanceproblemer og 
evt. faldtendens. 

3) Ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringspro-
blemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og op-
kastning. 

4) Hud og slimhinder, fx forandringer og lidelser fra hud, slim-
hinder og andre væv.  

5) Kommunikation, fx evnen til at gøre sig forståelig og forstå 
omverdenen. 

6) Psykosociale forhold, fx arbejdsevne, relationer til familie, 
ensomhed, livsstilsproblemer, misbrug og mestring. 

7) Respiration og cirkulation, fx luftvejsproblemer som ånde-
nød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og 
puls. 

8) Seksualitet, fx samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller 
lægemidler. 

9) Smerter og sanseindtryk, fx akutte eller kroniske smerter og 
ubehag, problemer med syn og hørelse. 

10) Søvn og hvile, fx faktorer som letter eller hindrer søvn og hvi-
le. 

11) Viden og udvikling, fx behov for information eller undervis-
ning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse. 

12) Udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation, dia-
ré. 
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Hvis instrukserne er kendt og bliver brugt af medarbejderne, er de med til 

at sikre, at patienten får en sikker behandling, og at alle ved hvem der gør 

hvad.  

 

For at det skal opnås, kræver det, at instrukserne er let tilgængelige for alle 

medarbejdere. Samtidig er det vigtigt at det med dato og underskrift tydeligt 

fremgår, hvem der har udarbejdet instruksen, og hvornår den er trådt i 

kraft; ellers er risikoen, at man ikke følger tidssvarende praksisser.  

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der som minimum forefindes instrukser på 

følgende fem områder, når der varetages sundhedsindsatser89: 

1) Personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling 

2) Personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling 

3) Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom  

4) Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 

5) Medicinhåndtering 

 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at de sundhedsfaglige instrukser er til stede 

samt at følge op på, om medarbejderne benytter og kender indholdet af 

instrukserne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil i resultatgennemgangen være en mere udførlig beskrivelse af de fem 

instrukser og hvad de skal indeholde. 

 

                                                 
8 Sundhedsstyrelsens anbefaling til instrukser er sammenfattet i: Vejledning om tilsyn med 

plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder, af 20. december 2007 . De instrukser, der 

her anføres, bygger på lovgivning for området, og er de instrukser, som embedslægerne 

kigger efter ved plejehjemstilsyn. Embedslægerne har indgået aftale med nogle botilbud 

om at føre tilsyn på området – her kigger de også efter instrukserne. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114822 

 

Instrukser: Er afdelingens og ledelsens specifikke forskrifter for, 

hvordan medarbejderne udfører konkrete opgaver passende og 

korrekt under givne omstændigheder. Instrukser retter sig således 

typisk mod den enkelte medarbejders udførelse af sine opgaver. 

Instrukser er beskrivelser af en arbejdsproces i relation til en kl i-

nisk retningslinje (Krøll, 2011) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114822
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3.5 Delegation og kompetencer 

På de sociale botilbud er der ofte ansat ikke autoriserede sundhedspersoner 

som fx pædagoger, social- og sundhedshjælpere og andre faggrupper. At 

være ”autoriseret sundhedsperson” betyder, at man i kraft af sin uddannelse 

til fx sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent har lov til at udøve 

sundhedsfaglig virksomhed – dvs. at varetage sundhedsindsatser (Autorisa-

tionsloven, 2011).  

 

Der skal altid foregå en delegation (delegation, videredelegation eller ram-

medelegation), dvs. en overdragelse af opgaver efter Sundhedsloven, hvis 

ikke autoriseret sundhedspersoner skal varetage opgaven. 

 

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter vil ofte få delegeret opga-

ver fra læger. Dvs., at en læge delegerer en sundhedsfaglig opgave til syge-

plejersker og sociale- og sundhedsassistenter10. Lægeordinerede opgaver er 

fx: Alle former for medicinhåndtering, sårpleje, kateterpleje, sonde- og son-

deernæring, stomipleje, ernæringsudredning, ernæringsplaner, dialyse, tele-

medicin og diverse undersøgelser, herunder blodsukkermåling 

 

Disse opgaver vil sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ofte vi-

deredelegerer til andre faggrupper. Når en opgave delegeres og videredele-

geres, er det vigtigt for henholdsvis lægen (ved en delegation) og for syge-

plejersken eller social- og sundhedsassistenten (ved en videredelegation) at 

sikre sig, at dem, de giver opgaven til, har kompetencerne til at løfte opga-

ven.  

 

Lægen kan vælge at rammedelegere – dvs., at en opgave delegeres til en 

bestemt enhed som fx hjemmesygeplejen eller et socialt botilbud. Det er i 

disse tilfælde ledelsen i enhedens ansvar at gøre lægen opmærksom på hvis 

kompetencerne til at varetage opgaven ikke er tilstede. I sidste ende er det 

kommunalbestyrelsens ansvar at der er de rette kompetencer til stede (Rets-

sikkerhedsloven, 2012).  

                                                 
10 Lægen kan i princippet vælge at delegere til alle – både autoriserede sundhedspersoner, 

plejepersonale og privatpersoner. I alle tilfælde har lægen ansvaret for at sikre sig, at den, 

der delegeres til, har de fornødne, faglige kompetencer. 

Retssikkerhedsloven: 

”§ 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan 

kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og 

sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.”   
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Reglerne om delegation og videredelegation (brug af medhjælp) udspringer 

af Autorisationsloven. Autorisationsloven gælder alle steder hvor der føres 

sundhedsfaglig virksomhed. Sundhedsfaglig virksomhed betyder at der vare-

tages sundhedsfaglige opgaver, som fx medicinhåndtering, og/eller der er 

tale om autoriserede sundhedspersoner (sygeplejersker, terapeuter, social og 

sundhedsassistenter). 

 

Autorisationsloven kan findes her: www.retsinformation.dk 

 

For en uddybning af delegationsreglerne anbefales det at læse notatet om: 

Delegation og brug af kompetenceprofiler (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisationsloven: 

”§ 17. En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virk-

somhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, her-

under ved benyttelsen af medhjælp, økonomisk ordination af læge-

midler m.v.”  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=138178
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4 Resultater  

4.1 Hvad får vi svar på? 

Resultaterne fra undersøgelsen præsenteres i to hovedafsnit:  

 I det først hovedafsnit præsenteres resultaterne fra den mere overordnede 

del af undersøgelsen. Her blev det undersøgt, om rammerne for at levere 

en god kvalitet i sundhedsindsatserne er til stede på de sociale botilbud. 

Dette afsnit bygger primært på resultater fra spørgeskemaet.  

 I det andet hovedafsnit fremlægges de mere konkrete resultater om, hvilke 

sundhedsindsatser, der leveres på de sociale botilbud, samt hvem der leve-

rer indsatserne. Hvor det er relevant, inddrages spørgsmål om, hvorvidt der 

er instrukser på området, og om botilbuddet kender beboerenes behand-

lingsansvarlige læge. Dette afsnit trækker primært på interviewene og gen-

nemgangen af de 643 beboeres sundhedstilstand, men inddrager også resul-

tater fra spørgeskemaet. 

 

Resultaterne fra undersøgelsen kobles til de erfaringer, som de fire samar-

bejdskommuner har fået ved at interviewe botilbuddene. 

 

4.2 Er rammerne for at levere sundhedsindsatserne til 

stede? 

Hvorvidt rammerne for at levere sundhedsindsatser af en god kvalitet er til 

stede, kan besvares ud fra flere parametre. Undersøgelsen byggede på en 

antagelse om, at for at kunne levere en sundhedsindsats af god kvalitet, 

kræves det, at de sociale botilbud har adgang til sundhedsfagligt personale.  

Derfor er der blevet spurgt, om der er fastansatte sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter og/eller terapeuter (fysio- og ergoterapeuter), samt om 

det sociale botilbud bruger hjemmesygeplejen.  

 

Ligeledes har man antaget, at varetagelse af sundhedsindsatser kræver in-

strukser på området, der bl.a. beskriver kompetencefordelingen samt føring 

og opbevaring af de sygeplejefaglige optegnelser. Der er også spurgt om, og 

hvordan, de sociale botilbud dokumenterer (journalfører) sundhedsindsat-

ser, da dokumentation er påkrævet hver gang der udføres en sundhedsind-

sats – også selvom opgaven er uddelegeret (se afsnittet om Sundhedslov 

eller Servicelov).   

 

4.2.1 Er der adgang til sundhedsfaglige kompetencer? 

For at kunne varetage opgaven i forbindelse med sundhedsindsatser på en 

tilfredsstillende måde, er det vigtigt, at de sociale botilbud har adgang til 
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sundhedsfagligt personale. Det kan både være fastansat personale eller ved 

brug af hjemmesygeplejen. 

 

Fastansat sundhedsfagligt personale 

En af de ting, som spørgeskemaet har været med til at afdække, er, hvorvidt 

der er fastansat sundhedsfagligt personale i de sociale botilbud.  

 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Som det fremgår af ovenstående graf, er social- og sundhedsassistenter den 

sundhedsfaglige gruppe, der er mest repræsenteret på de sociale botilbud.  

60% af de sociale botilbud angiver i spørgeskemaet, at de har fastansatte 

social- og sundhedsassistenter. Samtidig giver mange respondenter i spørge-

skemaet udtryk for, at social- og sundhedsassistenterne hjælper med at op-

lære andre personalegrupper på botilbuddet – fx pædagogerne – i  håndte-

ring af de forskellige sundhedsindsatser. Et aspekt, der ikke spørges ind til i 

spørgeskemaet, men som det er væsentligt at holde sig for øje, er, at flere 

personalegrupper end de angivne kan varetage en række sundhedsindsatser, 

når de har modtaget oplæring. 

 

30% af respondenterne angiver, at de har fastansatte terapeuter på de socia-

le botilbud.  

 

Af de sociale botilbud, har 25% fastansatte sygeplejersker. Det er dermed 

den af de sundhedsfaglige grupper, der er spurgt ind til, der er mindst re-

præsenteret.  

 

Ja; 30% 

Ja; 60% 

Ja; 25% 

Nej; 70% 

Nej; 40% 

Nej; 75% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har I fastansatte terapeuter
(fysio- og/eller ergo)?

Har I fastansatte social- og
sundhedsassistenter/plejehjem

sassistenter?

Har I fastansatte
sygeplejersker?

Ja

Nej
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Der var en formodning om, at størrelsen på det sociale botilbud (opgjort ud 

fra antal beboere) ville få indflydelse på, om man havde fastansat sundheds-

fagligt personale – det var imidlertid ikke muligt at påvise. Det kan skyldes, 

at det i højere grad er beboersammensætningen og kompleksiteten af de 

indsatser, beboerne får, der afgør, om man ansætter sundhedsfagligt perso-

nale. Det kan også være, at forskellene ikke kan forklares ud fra objektivt 

fastsatte kriterier, men i højere grad skyldes, at praksis på området er be-

stemt ud fra, hvad man plejer at gøre. Dette underbygges af flere af inter-

viewerne. De har på deres besøg på de sociale botilbud oplevet, at flere bo-

tilbud havde overvejet at ansætte sundhedsfagligt personale, men aldrig var 

kommet videre end tanken. Enkelte af interviewpersonerne gav også udtryk 

for, at de var bange for, hvordan det øvrige personale ville reagere, hvis der 

blev fastansat sundhedsfagligt personale. 

 

Brug af hjemmesygeplejen 

I spørgeskemaet er der også spurgt til brugen af hjemmesygeplejen; her har 

60% af respondenterne angivet, at de gør brug af hjemmesygeplejen til at 

udføre sundhedsindsatser i de sociale botilbud.  

 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Ja; 60% Nej; 40% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gør I brug af
hjemmesygeplejen til at udføre
sundhedsindsatser i det sociale

tilbud?

Ja

Nej

Case eksempel: pixibog som brobygger  

På et socialt botilbud har man udviklet en ”pixi-bog” over hvilke obser-

vationer, der er vigtige i forhold til beboernes helbred. At få beskrevet 

observationsopgaven i et sprog, som alle kan forstå, har skabt større 

forståelse mellem faggrupperne. Og pædagoger og andet ikke sundheds-

fagligt personale ved nu, at deres observationer er relevante, og de ved, 

hvem de skal fortælle om det de ser. 
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Heraf fremgår det, at af gruppen af respondenter (der i spørgeskemaet har 

angivet, at de benytter sig af hjemmesygeplejen) benytter 25% sig af hjem-

mesygeplejen dagligt. Flere af respondenterne påpeger, at hvis de tilkalder 

hjemmesygeplejen ofte sker det grundet enkelte beboeres behov for det,; 

derfor kan deres behov for og brug af hjemmesygeplejen variere meget.  

  

De sociale botilbud med fastansatte sygeplejersker benytter sig i mindre 

grad af hjemmesygeplejen. Som det ses på grafen nedenfor, benytter 43% af 

botilbuddene med fastansatte sygeplejersker hjemmesygeplejen, mod 65% 

af dem uden fastansatte sygeplejersker11.  

 

                                                 
11 Der er gennemført en logistisk regressionsanalyse, der på et 95% signifikant niveau 

viser, at hvis man har angivet svaret ”Nej - vi har ikke fastansatte sygeplejersker”, er der 

en større sandsynlighed for, at man også svarer ”Ja - vi gør brug af hjemmesygeplejen”. 
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Der ses også en tendens til, at de kommunalt drevne sociale botilbud i høje-

re grad bruger hjemmesygeplejen end de private12. Som det fremgår af ne-

denstående graf, svarer 65% af de kommunalt drevene sociale botilbud i 

spørgeskemaet, at de bruger hjemmesygeplejen mod 45% af de pri-

vat/selvejende botilbud. 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Man kan ikke forklare forskelen i de kommunale og private botilbuds brug 

af hjemmesygeplejen, med at de private i højere grad end de kommunale 

botilbud har fastansat sundhedsfagligt personale.  

                                                 
12 Det har grundet at den regionale andel udgør en så lille andel af den samlede sample 

ikke været muligt at teste for dette. 
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4.2.2 Instrukser 

Instrukser er endnu en faktor, der er med til at sikre, at rammerne for at 

levere en god kvalitet er til stede på de sociale botilbud. Sundhedsstyrelsen 

anbefaler, at der som minimum forefindes instrukser på følgende fem om-

råder, når der varetages sundhedsindsatser: 

1) Personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling 

2) Personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling 

3) Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom  

4) Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 

5) Medicinhåndtering 

 

Derfor er respondenterne i spørgeskemaet blevet spurgt om de har alle fem 

instrukser. Der skal tages højde for, at respondenterne ikke har haft mulig-

hed for at angive svaret: ”ikke relevant”, men da gennemgangen af de 643 

beboeres sundhedsindsatser på de sociale botilbud i henholdsvis Frederiks-

berg, Nyborg, Varde og Tønder (som vil blive præsenteret i næste hovedaf-

snit) viser, at stort set alle botilbud har beboere, der modtager sundhedsind-

satser, antages det, at det også gør sig gældende for størstedelen af respon-

denterne i spørgeskemaet. 

 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Som det ses, er der stor forskel på, hvor mange af respondenterne, der an-

giver, at de har de enkelte instrukser. Den instruks, som flest af de sociale 
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botilbud angiver, de har, er Instruks for medicinhåndtering (96%). Da medicin-

håndtering, herunder administration og dispensering er en af de sundheds-

indsatser, der vil blive gennemgået mere dybdegående i næste hovedafsnit, 

vil den ikke blive behandlet yderligere her, men det vil de øvrige fire. 

 

Hvad skal instrukserne kunne? 

Generelt gælder det, at instrukserne ikke blot skal være et stykke papir – 

indholdet skal være kendt og brugt af medarbejderne. Det kræver, at in-

strukserne er let tilgængelige for alle medarbejdere, og at det med dato og 

underskrift tydeligt fremgår, hvem der har udarbejdet instruksen og hvornår 

den er trådt i kraft; ellers er risikoen, at man ikke følger tidssvarende prak-

sisser. Det har der imidlertid ikke været spurgt ind til i spørgeskemaunder-

søgelsen.  

 

De sygeplejefaglige optegnelser 

Instruks om føring og opbevaring af de sygeplejefaglige optegnelser , er den instruks, 

som færrest af respondenterne angiver, at de har. 51% af de sociale botilbud 

angiver i spørgeskemaet, at de har denne instruks. De sygeplejefaglige op-

tegnelser henviser til de journaler, som Sundhedsstyrelsen stiller krav om at 

alle, som deltager i den sundhedsfaglige pleje og behandling, skal føre. I jour-

nalen skal der bl.a. fremgå stamoplysninger om patienten – dvs.  navn, 

CPR-nummer m.m. – og hvilke indsatser han/hun har modtaget. Disse krav 

gælder også, hvis der er tale om en delegeret opgave, som varetages af persona-

let på sociale botilbud (se 

afsnit om Sundhedslov 

eller Servicelov). Enkelte 

respondenter har givet 

udtryk for, at de ikke er 

bekendte med de syge-

plejefaglige optegnelser 

og er usikre på, hvad de 

dækker over. Det viser, 

at der er behov for i højere grad at oplyse de sociale botilbud om, hvordan 

de skal journalføre sundhedsindsatser. Nedenfor beskrives en tjekliste i for-

hold til instruksen for føring og opbevaring af de sygeplejefaglige optegnel-

ser, som der konkret spørges til i spørgeskemaet.  

 

 

 

 

 

De sygeplejefaglige optegnelser henviser til 

de journaler, som Sundhedsstyrelsen stiller krav 

om at alle, som deltager i den sundhedsfaglige 

pleje og behandling, skal føre. Det gælder også 

for delegerede opgaver.  
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Tjekliste: Instruks for føring og opbevaring af 

de sygeplejefaglige optegnelser (journalen) 

Der er en skriftlig instruks for føring af, opbevaring af og adgang 

til de sygeplejefaglige optegnelser (dvs. journalen).  √ 

Den skriftlige instruks beskriver personalets opgaver og ansvar i 

forbindelse med dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 

(dvs. journalen). 

 √ 

Den skriftlige instruks beskriver krav til indhold og systematik i 

de sygeplejefaglige optegnelser (dvs. journalen).  √ 

Den skriftlige instruks beskriver opbevaring af de sygeplejefaglige 

optegnelser (dvs. journalen)  √ 

 

Langt størstedelen af respondenterne angiver i spørgeskemaet, at de fører 

sundhedsfaglig dokumentation: 77% angiver, at de gør det elektronisk og 

18%, at de gør det på papir. Dvs., at 5% angiver, at de ikke systematisk fø-

rer sundhedsfaglig dokumentation. Sammenholdes det med andelen, der har 

instrukser om de sygeplejefaglige optegnelser (journalføring), kan der dog 

stilles spørgsmål ved kvaliteten af denne dokumentation. 

 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 
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Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom  

På de sociale botilbud har man en stor forebyggende opgave ved gennem 

god hygiejne at sikre sig mod, at smitsomme sygdomme spreder sig til de 

øvrige beboere og personalet. I takt med, at et stigende antal borgere får 

multiresistente bakterier, skal de sociale botilbud også være gearet til at va-

retage disse opgaver. 60% af respondenterne i undersøgelsen angiver, at de 

har instrukser på området. 

 

Personalets opgaver i forbindelse med behandling 

I det daglige arbejde er det vigtigt, at hele personalet ved, hvordan de skal 

varetage behandlingen af beboernes sundhedsindsatser. Det gælder både for 

de akutte behov, der opstår pludseligt, og for de længerevarende og kroni-

ske tilstande, beboerne har. 58% af respondenterne angiver, at de har in-

strukser for ”personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for 

behandling”. 

 

Nedenfor ses en tjekliste, som med fordel kan anvendes i forhold til in-

struksen for personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for 

behandling.  

Tjekliste: Instruks for personalets opgaver i 

forbindelse med behandling 

Der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbin-

delse med beboernes behov for behandling √ 

Den skriftlige instruks beskriver, hvordan personalet skal 

forholde sig i forbindelse med akut opstået sygdom eller 

ulykkestilfælde, herunder tilkald af læge 

√ 

Den skriftlige instruks beskriver, hvordan personalet skal 

forholde sig i forbindelse med kronisk sygdom og i for-

bindelse med døende beboere, herunder tilkald af læge 

√ 

Den skriftlige instruks beskriver, hvordan personalet skal 

forholde sig i forbindelse med terminal behandling af 

beboerne, herunder tilkald af læge 

√ 

 

Personalets kompetence-, ansvars- og opgavefordeling 

Det er vigtigt, når medarbejdere med forskellige fagligheder samarbejder, at 

der er en klar kompetence- og opgavefordeling mht. hvem der varetager 

hvilke opgaver. Her kan det skabe stor klarhed, hvis der er udarbejdet en 
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skriftlig instruks. 78% af respondenterne angiver, at de har instrukser for 

”plejepersonalets kompetence-, ansvars- og opgavefordeling”. 

 

Nedenfor ses en tjekliste, som med fordel kan anvendes i forhold til in-

struksen for personalets kompetence-, ansvars- og opgavefordeling. 

 

Tjekliste: Instruks for personalets kompeten-

ce-, ansvars- og opgavefordeling 

Der er en skriftlig instruks for personalets kompeten-

cer, ansvars- og opgavefordeling.  √ 

Den skriftlige instruks beskriver personalets kompeten-

cer, ansvar og opgaver  √ 

Den skriftlige instruks beskriver vikarers kompetencer, 

ansvar og opgaver  √ 

Den skriftlige instruks beskriver regler for delegation af 

sundhedsfaglige opgaver  √ 

 

4.2.3 Opsummering 

Set over en bred kam er rammerne for at levere en god kvalitet i sundheds-

indsatserne til stede på de sociale botilbud. De har adgang til sundhedsfag-

ligt personale, enten gennem fastansat personale eller hjemmesygeplejen, og 

de har instrukser på en lang række områder – men der er forskel på de soci-

ale botilbud. I spørgeskemaet angiver 12% af respondenterne, at de hverken 

benytter sig af hjemmesygeplejen eller har fastansatte sygeplejersker, social- 

og sundhedsassistenter eller terapeuter. Denne gruppe af respondenter an-

giver forskelligartede grunde til det. De mest udbredte forklaringer går pri-

mært på, at beboerne er så velfungerende, at de selv kan komme til lægen 

m.m., hvis behovet 

opstår, eller at de, 

hvis behovet opstår, 

får hjælp andetsteds  

til sundhedsindsat-

serne.  
 

 

 

 

 

 

”… behovet for at ansætte sundhedsfagligt per-

sonale er ikke til stede pt., men det kunne blive 

aktuelt, hvis der kommer nye borgere, som fx 

ikke selv kan dosere medicin eller har behov for 

kompleks sårbehandling.” 

Respondent, spørgeskemaundersøgelsen 
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Der er en svag tendens til, at andelen af private botilbud er en smule større i 

denne gruppe, end andelen af kommunale (når antallet holdes op mod hen-

holdsvis det samlede antal private og kommunale respondenter). Andelen er 

dog så lille, at det ikke kan siges med sikkerhed. 
 

Der er så stor spredning i antallet af beboere på de sociale botilbud i denne 

gruppe, at der ikke kan siges noget entydigt om størrelsen på de sociale bo-

tilbud, der ikke har sundhedsfaglige personer tilknyttet. 
 

Selvom der kan være gode grunde til, at de ikke har sundhedsfaglige perso-

ner tilknyttet, er der for denne gruppe af botilbud en særlig udfordring i at 

opfange sygdomstegn tidligt og forebygge sygdom. Langt størstedelen af 

denne gruppe (alle, undtagen 2 respondenter) angiver dog, at de som mini-

mum har en af de fem instrukser, der spørges ind til i undersøgelen. Dvs., at 

de har et grundlag at udføre sundhedsfaglige opgaver på, men vi ved intet 

om kvaliteten af disse instrukser, og om personalet er oplært til at varetage 

opgaverne.  

 

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter  

■ Indgå i dialog med de sociale botilbud om, hvordan de håndterer sund-

hedsindsatserne.  

■ Det er vigtigt, at beslutninger foretages på et oplyst grundlag, og ikke 

fordi det er sådan man plejer at gøre. 

■ Overvej, om det sociale botilbud bør ansætte sundhedsfagligt personale. 

Her er det vigtigt at se på beboersammensætning og kompleksiteten af 

de sundhedsindsatser, der leveres på det konkrete botilbud. 

■ Overvej, om det personale, der er ansat på det sociale botilbud, kan op-

læres til at varetage sundhedsindsatserne. 

■ Er de nødvendige instrukser til rådighed på det sociale botilbud? Og 

kender medarbejderne dem? 

■ Hvordan dokumentere de sociale botilbud sundhedsindsatserne? 



  34 

4.3 Sundhedsindsatser på de sociale botilbud 

Partnerskabskommunerne har givet udtryk for, at de har manglet overblik 

over, hvilke sundhedsindsatser, der leveres i de sociale botilbud samt tyng-

den af disse. Det er forsøgt afdækket i interviewene med de sociale botil-

bud; her har intervieweren sammen med medarbejderen på botilbuddet 

gennemgået, hvilke sundhedsindsatser hver enkelt beboer har modtaget 

inden for den sidste måned (på interviewtidspunktet). 

 

Oversigten, som ses nedenfor, er top 10 over de mest udbredte sundheds-

indsatser, der er identificeret i de sociale botilbud 13. 

 

Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013.  

 

Procentsatsen angiver andelen af de 643 beboere, der har modtaget indsat-

sen.  

 

                                                 
13 Se bilag 1, for top 39 over sundhedsindsatserne der er identificeret.  
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I det efterfølgende bliver resultaterne fra interviewene gennemgået og 

sammenholdt med, hvem der varetager opgaverne. Hvor det er blevet 

spurgt til relevante instrukser, på området, bliver de også gennemgået. Der 

inddrages resultater fra såvel interviewene som spørgeskemaundersøgelsen. 

 

4.3.1 Medicinhåndtering 

Top fire over de hyppigst forekommende sundhedsindsatser er alle medi-

cinrelaterede. Størstedelen af beboerne i undersøgelsen indtager på grund af 

deres diagnoser meget medicin. Da fejlmedicinering er en af de hyppigst 

forekommende utilsigtede hændelser, er det vigtigt, at medarbejderne på de 

sociale botilbud har de rette kompetencer til at varetage medicinen. Det 

gælder både medicindispenseringen, hvor personalet optæller eller tilbereder 

ordineret medicin, medicinadministrationen hvor personalet udleverer medicin 

og hjælper beboeren med at indtage medicinen og dosisdispenseret medicin, hvor 

personalet på vegne af beboeren modtager medicin fra et apotek og bl.a. do-

kumenterer modtagelsen14 (Sundhedsstyrelsen, 2011). 

 

Hvem varetager medicinhåndteringen? 
Nedenfor ses en angivelse af, hvilke faggrupper, der primært varetager me-

dicinadministrationen. Grafen sammenholder besvarelserne fra interviewe-

ne med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. I begge undersøgelser har 

det været muligt at give mere end et svar, og derfor angiver procentsatsen 

andelen af det samlede antal respondenter, der har afgivet hvert enkelt svar. 

Ordlyden af spørgsmålene har ikke været helt enslydende, men der er spurgt 

til det samme. 

 

                                                 
14 Når patienterne modtager dosisdispenseret medicin fra apoteket, afføder det en række 

opgaver, som fx omfatter dokumentation af ordination, modtagelse af medicin, kontrol af 

medicin, observation, opfølgning på medicinsk behandling. 

 



  36 

 
Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013. 

Samt spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

En enkelt kategori er forskellig i henholdsvis interviewet og spørgeskema-

undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelen har kategorien ”Vi varetager ikke 

opgaven”, og interviewet har kategorien ”Andre”. Da de to kategorier ikke 

kan tolkes som det samme svar, er de holdt adskilt i grafen. Bortset fra 

denne forskel er der stort set overensstemmelse mellem hvem responden-

terne i spørgeskemaundersøgelsen og hvem interviewpersonerne har angi-

vet, primært varetager medicinadministrationen. Vi kan derfor med en rime-

lig grad stole på data. 

 

Data viser, at i langt størstedelen af tilfældene er det pædagoger, der varetager 

medicinadministrationen: Henholdsvis 90% af interviewpersonerne og 76% 

af respondenterne fra spørgeskemaet angiver at det primært er pædagoger 

som varetager medicinadministrationen. Dernæst følger henholdsvis assisten-

ter (43% af interviewpersonerne og 48% af respondenterne fra spørgeske-

maet) og ufaglærte (51% af interviewpersonerne og 28% af respondenterne 

fra spørgeskemaet). At en højere andel af interviewpersoner angiver, at 

ufaglærte varetager medicinadministrationen, kan skyldes, at de i interview-

situationen har haft mulighed for at uddybe deres svar. Samtidig påpeges 

det af interviewerne, at det ufaglærte og pædagogiske personale, der foreta-
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ger medicinadministration, har været på medicinkursus. Da der i interviewet 

ikke blev spurgt til, hvilke faggrupper, der varetager opgaven med dosisdi-

spenseret medicin, er håndteringen af dosisdispenseret medicin af inter-

viewerne tolket som en del af medicinadministrationen.   

Det samme billede tegner sig i store træk, når man spørger, hvilke faggrup-

per, der varetager medicindispenseringen. Her er der dog noget større 

spredning i enkelte af svarene. Fx angiver 79% af interviewpersonerne, at 

pædagoger varetager medicinadministrationen mod 52% af respondenterne 

i spørgeskemaet. 

 
Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013. 

Samt spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 
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Information om kurser til medarbejdere på sociale botilbud  

En række social- og sundhedsskoler udbyder AMU-kurser i medicinhånd-

tering m.m. Det omfatter bl.a. kurser målrettet pædagogisk personale, som 

giver kendskab til de mest almindelige forekommende lægemidler, tvær-

fagligt samarbejde, lovgivning og instrukser i forbindelse med lægemidler.  

Læs mere på: www.ug.dk 

http://www.ug.dk/Uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet.aspx
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Den største forskel ses dog i, at 41% af interviewpersoner har angivet, at 

medicindispenseringen foretages af ”andre”. Det tyder på, at interviewper-

sonerne har haft behov for en anden kategori. ”Andre” dækker i dette til-

fælde ifølge interviewerene bl.a. over apoteket, fordi beboerne modtager 

dosisdispenseret medicin, og det naturligvis ikke er en opgave, der varetages 

af medarbejderne. I spørgeskemaundersøgelsen går mange kommentarer på 

det samme. Interviewerne påpeger at der ofte kan være tale om en sidedi-

spensering af fx vitaminpiller eller fiskeolie. 

 

Pædagoger er som anført den faggruppe, der primært varetager medicinen 

på de sociale botilbud. Det kan de fint gøre, så længe de har fået den for-

nødne uddannelse og oplæring. Det har flere af interviewpersonerne og 

respondenterne i spørgeskemaet heldigvis medgivet, at de har. Jf. afsnittet 

om Sundhedslov eller Servicelov er det samtidig vigtigt at huske at der ved 

medicinhåndtering skal være lavet en (videre)delegation af opgaven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Alle ikke-sundhedsfagligt personale oplæres i medicinhånd-

tering og det repeteres jævnligt. Der er en medicinansvarlig 

person i hvert team, og en fælles medicinansvarlig gruppe for 

hele huset.”  

Respondent, spørgeskemaundersøgelsen 

”Korrekt medicinhåndtering”  

I Sundhedsstyrelsens pjece ”Korrekt medicinhåndtering” fra 2011 kan 

man finde flere oplysninger om, hvilke medicininstrukser, der skal fore-

ligge. Det er bl.a. ledelsens ansvar, at der er instrukser om personalets 

ansvar og kompetencer, rapportering og håndtering af utilsigtede hæn-

delser og dokumentation. 

Du finder pjecen her: www.sst.dk 
 

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/EFT/Medicinhaandtvejl/KorrektHaandtMedicin.pdf
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Instrukser 
96% af respondenterne angivet, at de har instrukser for medicinhåndtering. 

Det tyder på, at den megen opmærksomhed på området har gjort, at flere 

sociale botilbud er blevet opmærksomme på nødvendigheden af at have styr 

på medicinen. 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

På baggrund af undersøgelsen kan vi dog ikke vurdere kvaliteten af instruk-

serne, eller om personalet er bekendt med dem. 

Behandlingsansvarlige læge 
Det er også vigtigt, at det sociale botilbud samarbejder med den behand-

lingsansvarlige læge om medicineringen af beboerne. For 94% af beboernes 

vedkommende angiver de sociale botilbud i interviewet at de kender den 

behandlingsansvarlige læge (det kan være en psykiater, en speciallæge eller 

privat praktiserende læge). Flere af interviewerne har dog gjort opmærksom 

på at den behandlingsansvarlige læge er tolket som den privatpraktiserende 

læge, og at de sociale botilbud kun sjældent kender beboerens speciallæge 

eller psykiater.  

 

 

 

Ja; 96% 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har I instrukser om 
”Medicinhåndtering”?   

Ja

Nej

Voksenudredningsmetoden (VUM)  

Social- og Integrationsministeriet og KL har udviklet en ny metode ti l 

sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. 

Metoden hedder Voksenudredningsmetoden (VUM). Det overordnede 

sigte med VUM er at skabe grundlaget for en sammenhængende og hel-

hedsorienteret indsats med borgeren i centrum. For mere information 

se: http://www.socialstyrelsen.dk/dhuv/kravspecifikation 

http://www.socialstyrelsen.dk/dhuv/kravspecifikation
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Psykiatrisk behandling 
I interviewet er det også spurgt ind til om beboeren har modtaget psykia-

trisk behandling inden for den seneste måned, det er der 31% af de 643 

gennemgåede beboere der har. Af de beboere der har modtaget psykiatrisk 

behandling inden for den seneste måned, har 6% af beboerne modtager 

psykiatrisk behandling fra en privat praktiserende læge, og 7% har modtaget 

behandling fra en psykiater der er tilknyttet alle beboerne på de sociale boti-

lbud15. En overvægt af beboerne har modtaget psykiatrisk behandling fra 

distriktspsykiatrien (49%), den næste største andel udgøres af beboere der 

har modtaget psykiatrisk behandling fra en privat praktiserende speciallæge 

(38%).  

 

Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013. 

 

4.3.2 Antipsykotisk medicin 

I lyset af det aktuelle fokus på fejlmedicineringen af borgere der modtager 

antipsykotisk medicin, er det et vigtigt område for de sociale botilbud at 

have fokus på. I undersøgelsen har man derfor spurgt ind til, hvor udbredt 

brugen af antipsykotisk medicin er. Heraf fremgår det, at 38% af beboerne 

inden for den seneste måned har modtaget antipsykotisk medicin. Disse 

beboere bor på 51 ud af 61 af de interviewede botilbud; dvs. 83% af boti l-

buddene har beboere, der modtager antipsykotisk medicin. Det er altså ikke 

en lille, koncentreret gruppe af botilbud, men botilbuddene bredt set, der 

har beboere, der modtager antipsykotisk medicin.  

 

                                                 
15 Det har været muligt for interviewpersonerne både at svare ”Ja” beboeren har benyttet 

en psykiater der er tilknyttet alle beboere, samtidig med at de angav hvorfra i systemet 

(dvs. ikke angivet om det er privat praktiserende læge, distriktspsykiatrien eller speciallæ-

ge). I denne opsummering er de dog adskilt. 

7% 

49% 

6% 

38% 

Hvorfra har beboeren modtaget 
psykiatrisk behandling? 

Psykiater der er
tilknyttet alle beboere

Distriktspsykiatrien

Privat praktiserende
læge

Privat praktiserende
speciallæge
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I spørgeskemaet har 45% af respondenterne angivet, at de har instrukser for 

monitorering af effekt og bivirkninger ved antipsykotika, antidepressive og 

benzodizapiner. Det er et af de områder hvor det af samarbejdskommuner-

ne (dvs. Frederiksberg, Varde, Tønder, Brønderslev og Nyborg) kan være 

forvirring på de sociale botilbud om de sundhedsfaglige udtryk, fx betyd-

ningen af monitorering. Samarbejdskommunerne påpeger at det er vigtigt at 

holde fast i det sundhedsfaglige sprog – men samtidig sikre at det beskrives 

så godt at ikke sundhedsfagligt personale kan forstå det.  Det er vigtigt at 

man har styr på medicineringen af dette område, og her bliver samarbejdet 

med den behandlingsansvarlige læge meget vigtig. 

 

 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Samtidig har 5% af beboerne (31 beboere) ifølge interviewene inden for den 

seneste måned har haft en akutpsykose, og af dem har 5 beboere (0,8%) været 

indlagt som følge af deres psykose.  

 

I spørgeskemaet, har 40% af respondenterne angivet, at de har instrukser for 

håndtering af akutte psykoser.  

 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Det er interessant, at 20 % af beboerne i interviewene har fået udarbejdet 

en forebyggelsesplan efter en psykose. Denne andel skal dog tages med for-

40% 52% 8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har I instrukser om monitorering
af effekt og bivirkning ved

antipsykotika, antidepressiva og
benzodiazepiner?

Ja

Nej

Ved ikke

Ja; 40% 59% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har I instrukser om håndtering
af akutte psykoser?

Ja

Nej

Ved ikke
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behold, da spørgsmålet af nogle interviewpersoner er tolket som om beboe-

ren har en forebyggelsesplan, og ikke om den er udarbejdet inden for den 

seneste måned.  

 

4.3.3 Psykoedukation 

Psykoedukation, fremgår i gennemgangen på en delt femteplads over de 

mest forekommende sundhedsindsatser. 27% af beboerne har ifølge gen-

nemgangen modtaget psykoedukation inden for den seneste måned (på in-

terview tidspunktet). Med psykoedukation menes undervisning af beboeren 

i hvordan han/hun håndterer deres psykiske lidelser16. Når man taler om 

psykoedukation, befinder man sig i en gråzone mellem sundhedsindsatser 

og social faglige indsatser. Derfor har flere interviewpersoner også angivet, 

at de har haft vanskeligt ved at placere indsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogerne vil i mange tilfælde være gode til at håndtere denne opgave, da 

de i kraft af deres uddannelse har de pædagogiske kompetencer og indblik i 

beboeren til at hjælpe dem. Interviewpersonerne har da også i 77% af til-

fældene angivet, at det primært er pædagoger, der varetager denne opgave 

(respondenterne havde her mulighed for at angive flere faggrupper).  

 

                                                 
16 I det fælles indsatskatalog over sygepleje står der ikke direkte psykoedukation, men 

indsatsen er knyttet til pkt. 6.2. Psykiatrisk sygepleje. 

”Psykoedukation er jo en af vores kernekompetencer. Vi oplæ-

rer beboerne til den bedst mulige mestring af deres situation. 

Det er vi pædagoger rigtigt gode til!”  

Leder og pædagog, Interview 
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Kilde: Interview med 61 botilbud. Generel gennemgang af botilbuddet. Februar til april 

2013.17  

 

Psykoedukation er et eksempel på en af de indsatser, hvor det lige såvel kan 

være pædagoger som en sundhedsfaglig person, der varetager opgaven. 

 

4.3.4 Sårbehandling – hvorfor er der ikke flere? 

I forhold til hvor stor en andel af hjemmeplejens tid, der går til sårbehand-

ling, kan det undre, at der ikke er en større andel af beboere på de sociale 

botilbud, der modtager sårbehandling. Hvis alle de forskellige forekomster 

af sår, der spørges ind til (kirurgisk sår, diabetisk sår, cancersår, tryksår, ar-

terielle sår, traumatiske 

sår, venøse sår og blan-

dingssår), lægges sammen, 

er der i alt 6% af beboer-

ne i gennemgangen, der 

modtager behandling. Det 

er stadig kun nok til at 

placere det på en samlet 

19. plads.  

 

                                                 
17 Der blev ikke spurgt til dette i spørgeskemaet. Derfor er det kun opgjort fra interviewe-

ne. 
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”Vi havde tidligere mange beboere der led af 

kløe og tør hud, fordi de fik noget creme de 

ikke kunne tåle. Nu har vi fået fokus på om-

rådet, og udskiftet cremen. Og det betyder at 

færre af vores beboere lider af hudproble-

mer.”  

Sygeplejerske på botilbud, interviewet 
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Behandling af mere almindelige hudproblemer som fx eksem og rødme er 

der dog 27% af beboerne, der modtager. Her er det relevant at være op-

mærksom på om der er noget i deres sundhedstilstand der gør at de oplever 

disse problemer.  

 

At der ikke er en større andel, der modtager sårbehandlingen, kan hænge 

sammen med, at beboerne på de sociale botilbud er yngre end den typiske 

målgruppe for hjemmeplejen. Typisk vil en række sår som fx diabetiske sår 

og arterielle sår først forekomme for ældre borgere. Da beboerne som angi-

vet i undersøgelsen i gennemsnit er 46,7 år, er det naturligt, at de først ud-

vikler det senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En anden del af forklaringen kan dog være, at de sociale botilbuds persona-

legrupper primært består af pædagoger, og at de ikke er uddannet til at se 

sårene. 

 

I både interviewene og i spørgeskemaundersøgelsen spørges der ind til , 

hvem der primært varetager opgaven med pleje og behandling af sår på det 

sociale botilbud. 

 

”Jeg ved ikke, om beboeren har haft et 

tryksår den sidste måned. Hvis jeg skal være 

helt ærlig, så ved jeg ikke, om vi altid er i 

stand til at se det. Vi har haft flere eksempler 

på, at hjemmesygeplejersken har fundet be-

gyndende forstadier til tryksår – som vi slet 

ikke havde set.” 

Leder socialt botilbud, Interview 
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Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar til april 2013. 

Samt spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 440 respondenter. December 2012 til april 

2013. 

 

Heraf ses det, at sårbehandlingen ikke entydigt varetages af én bestemt fag-

gruppe. Det kan måske skyldes, dels at sår ikke udgør så stor en andel af de 

sundhedsindsatser, der leveres, dels at det i høj grad er et spørgsmål om 

kompleksiteten af såret, der afgør hvem der varetager opgaven. 

 

4.3.5 ”Tunge” sundhedsindsatser 

De mere tunge sundhedsindsatser som fx palliativ pleje, sondeernæring og 

stomibehandling, forekommer som ventet ikke så ofte som resten af sund-

hedsindsatserne - men der er dog beboere, der modtager disse sundheds-

indsatser. Som det ses på grafen nedenfor, har 4,2% (25 beboere) i gennem-

gangen modtaget sondeernæring inden for den sidste måned. 1,3% af bebo-

erne (8 beboere) har inden for den seneste måned modtaget palliativ be-

handling. Kun 0,3%, (2 beboere) har inden for den sidste måned modtaget 

stomibehandling og/eller -pleje. 
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Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere. Februar 2012 til april 

2013.  

 

For gruppen af beboere, der modtager de tunge sundhedsindsatser, er det i 

særdelshed vigtigt, at de rette kompetencer er til stede. Fra interviewerne og 

fra respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at personalet ved 

tunge sundhedsindsatser som disse støtter sig op af fx hjemmesygeplejen, 

og sygehuset. Hjemmesygeplejen varetager enten den konkrete opgave eller 

oplærer personalet til at kunne varetage den. Der må på baggrund af en 

konkret vurdering af det enkelte tilbud tages stilling til, hvilke kompetencer 

der skal være ansat.  

0,3% 

1,2% 

4,0% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Har beboeren modtaget
stomibehandling og/eller -pleje?

Har beboeren modtaget palliativ
behandling?

Har beboeren fået sondeernæring?

Tunge sundhedsindsatser 
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beboere der
modtager
indsatsen (i %)

Opmærksomhedspunkter  

■ Brug top 10 over de hyppigst forekommende sundhedsindsatser som 

pejlemærke for, hvilke sundhedsindsatser der skal sættes fokus på i de 

sociale botilbud. Det betyder bl.a., at der skal fokus på medicinhånd-

tering. 

■ De tunge sundhedsindsatser leveres måske kun så sjældent på de so-

ciale botilbud, at det ikke giver mening at ansætte specialister til at va-

retage netop disse indsatser (fx sondeernæring). 

■ Indgå i åben dialog om, hvem der bedst varetager opgaven på de so-

ciale botilbud. Afhængig af indsatsen, kan det være en pædagog eller 

en sygeplejerske, der varetager opgaven bedst. 

■ Husk, at beborene både modtager socialfaglige og sundhedsfaglige 

indsatser. 

■ Vær ikke bange for at tage diskussionerne om, hvad der er Servicelov 

og Sundhedslov, og hvad der skal leveres - det er med til at udvikle 

og gøre alle klogere! 
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5 Pilen peger fremad  

Med afdækningen af sundhedsindsatserne på de sociale botilbud er vi 

kommet et skridt videre. Der er områder, der skal mere fokus på, men af-

dækningen viser samtidig, at man flere steder er godt på vej mod at få styr 

på sundhedsindsatserne, og har øje for, at man ud over socialfaglige indsat-

ser også dagligt leverer sundhedsindsatser til beboerne. Det kræver et løft i 

kompetencerne - enten i form af efteruddannelse af det eksisterende perso-

nale eller ansættelse af medarbejdere med specifikt fokus på området.  

 

Forhåbningen er, at denne afdækning af sundhedsindsatserne på de social 

botilbud kan være med til at udvikle området. Resultaterne, kan bruges som 

et dialogværktøj mellem kommunen og de sociale botilbud, om hvilke kom-

petencer der er behov for, og hvordan man mest hensigtsmæssigt bruger 

hinandens kompetencer. Vi kan med afdækningen slå fast, at der dagligt 

leveres sundhedsindsatser på de sociale botilbud – af større og mindre 

kompleksitet – men hvordan de skal håndteres, er et spørgsmål, der skal 

besvares lokalt.  

 

Fremadrettet vil social- og sundhedsområdet over en bred kam blive sam-

tænkt meget mere. Man har anerkendt, at borgerne både modtager social-

faglige indsatser og sundhedsindsatser – og det betyder et øget behov for 

tværfagligt samarbejde. På de sociale botilbud hvor sygeplejersker allerede 

samarbejder med pædagoger, er budskabet at det giver mening; de kan se at 

beboerne får det bedre, og personalet behøves ikke frygte for om de nu gør 

det rigtige.  Men de anerkender alle at det tager tid. 

 

Der er stadig en række udfordringer for de sociale botilbud. Der er både 

kulturelle barrierer mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige persona-

le og udfordringer af teknisk karakter - fx hvordan man skal dokumentere. 

På sigt vil det Fælles Medicin Kort (FMK) også blive udrullet til socialom-

rådet, og dermed vil en stor del af de tekniske udfordringer forhåbentlig 

overkommes. Hvad angår de kulturelle barriere, så vil det tage tid, men det 

er muligt at ændre. 

 

Selvom der er lang vej til at løse alle udfordringerne på de sociale botilbud, 

er vi dog på vej. 
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Bilag 1: Top 39 over sundhedsindsatser på 
de sociale botilbud  

  
Top 39 over sundhedsindsatser  
på de sociale botilbud 

Kilde: Interview med 61 botilbud. Gennemgang af 643 beboere og 

hvilke sundhedsindsatser de har modtaget inden for den sidste må-

ned.  Februar – april 2013. 

 

1. Får beboeren hjælp til medicinadministration? (Omfatter personalets omde-
ling og hjælp til indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af 
beboeren) 

65% 

2. Får beboeren hjælp til medicindispensering? (Omfatter optælling og tilbered-
ning af ordineret medicin) 

44% 

3. Har beboeren modtaget antipsykotisk medicin? 38% 

4. Modtager beboeren dosisdispenseret medicin fra apoteket? 37% 

5. Har beboeren deltaget i psykoedukation? (dvs. at beboeren er blevet undervist 
i hvordan han/hun håndterer deres psykiske lidelser) 

27% 

6. Har beboeren modtaget behandling og pleje af hudproblemer? (fx eksem, 
rødme, udslæt, lus, mider, fnat) 

27% 

7. Har beboeren modtaget smertelindring? (fx medicin, massage, terapi) 23% 

8. Hvis beboeren modtager antipsykotisk medicin eller har haft en psykose, er 
der så udformet en sundhedsfaglig forebyggelsesplan for beboeren? 

20% 

9. Har beboeren modtaget behandling eller pleje af problemer med diarre, for-
stoppelse eller lignende mavetarmproblemer? 

19% 

10. Har beboeren modtaget behandling for søvnproblemer? (fx udredning af 
søvnproblemer, regulering af medicin og observationer) 

12% 

11. Har beboeren fået foretaget en smerteudredning? (dvs. at der er foretaget en 
udredning der sammenholder smerteklager) 

9% 

12. Har beboeren modtaget behandling af blodcirkulationsproblemer? (fx blod-
tryksmålinger, puls, venepumpeøvelser, bindskifte ved amputation m.m.) 

8% 
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13. Hvis beboeren har en hørelses-, syns-, følelsesforstyrrelse eller nedsat balan-
ceevne, har beboeren så modtaget rådgivning, vejledning eller behandling for 
dette? 

8% 

14. Har beboeren modtaget behandling for misbrug? (fx alkoholisme, ludomani 
eller stofmisbrug) 

8% 

15. Hvis beboeren har seksualitetsproblemer, har beboeren så fået oplæring og 
vejledning i hvordan seksualitetsproblemerne kan håndteres/ afhjælpes? 

7% 

16. Har beboeren modtaget kontinensbehandling og/eller pleje? (dvs. konti-
nensudredning, medicinskbehandling og oplæring og vejledning i bækken-
bundsøvelser) 

7% 

17. Har beboeren modtaget respirationsbehandling som følge af en lungesyg-
dom? (fx KOL, tracheostomi, lungekræft eller astma) 

7% 

18. Har beboeren haft akutte psykoser? 5% 

19. Har beboeren modtaget kompressionsbehandling? (dvs. behandling med støt-
te strømper eller komprilanbind) 

5% 

20. Har beboeren fået hjælp til ordineret væskebehandling pr. os. som efterføl-
gende er registreret i væskeskema?  (dvs. væsketerapi med hjælp til indtagelse 
af væske, registrering i væskeskema m.m.) 

5% 

21. Har beboeren været i behandling for urinvejsinfektion?  4% 

22. Har beboeren fået sondeernæring? 4% 

23. Har beboeren haft anlagt kateter? 3% 

24. Har beboeren modtaget behandling og pleje af et tryksår? (dvs. et sår der er 
fremkommet pga. tryk, fx hvor hud presses)  

2% 

25. Har beboeren modtaget intravenøst medicin (IV medicin)? 2% 

26. Har beboeren modtaget behandling og pleje af et kirurgisk sår? (dvs. et sår 
som er kommet som følge af en operation) 

1% 

27. Har beboeren været indlagt som følge af en psykose? 1% 

28. Har beboeren modtaget behandling og pleje af et traumatisk sår? (dvs. et sår 
der skyldes et fald eller anden ulykke) 

1% 

29. Har beboeren modtaget palliativ behandling? 1% 

30. Har beboeren modtaget behandling for hukommelsessvækkelse? (fx demens-
behandling) 

1% 
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* Tal er afrundet til nærmeste hele tal. Ved tal under 1% er det tal angivet. 

 

 

31. Hvis beboeren har været indlagt som følge af sin psykose har han/hun så fået 
ændret sine sundhedsindsatser efterfølgende? 

0,8% 

32. Har beboeren fået parenteral ernæring? (dvs. hvor føden tilføres via centralt 
vene kateter) 

0,6% 

33. Har beboeren fået IV væskebehandling? (dvs. væskebehandling gennem 
CVK) 

0,6% 

34.  Har beboeren modtaget behandling og pleje af et arterielt sår? (dvs. et sår der 
er fremkommet pga. manglende blodtilførsel) 

0,5% 

35. Har beboeren fået subcutan (s.c.) væskebehandling? (dvs. væskebehandling 
der gives for at behandle eller lindre gener ved dehydrering) 

0,3% 

36. Har beboeren modtaget behandling og pleje af et diabetisk sår? (dvs. et sår 
som er kommet som følge af diabetes) 

0,3% 

37. Har beboeren modtaget behandling af et cancersår? (dvs. et sår som er kom-
met som følge af cancer) 

0,3% 

38. Har beboeren modtaget behandling og pleje af et venøst og/eller blandings-
sår? (dvs. et sår der er fremkommet, fordi beboeren har utilstrækkelig tilbage-
løb af blod til hjertet)  

0,3% 

39. Har beboeren modtaget stomibehandling og/eller -pleje? 0,3% 


