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Indledning 

Dette notat har til formål at sættes fokus på hvordan der skabes sammen-

hængende og koordinerede forløb i kommunerne, herunder hvilke forhold 

der bør iagttages med hensyn til en hensigtsmæssig organisering af hjemme-

sygeplejen i kommunerne. Notatet beskriver en række af de nye organisato-

riske udfordringer, som kommuner oplever at blive målt på i forhold til de-

res nye/ændrede rolle i sundhedsvæsenet, og giver et bud på hvilke fakto-

rer, som generelt bør indtænkes i relation til arbejdets organisering, uanset 

hvordan den enkelte kommune konkret vælger at organisere sig. 

 

Begrebsafklaring 
 

(Hjemme)sygepleje/(hjemme)sygeplejeindsatser/(hjemme) 

sygepleje-opgaver: Henviser til indsatser, der bevilges efter § 138 i sund-

hedsloven. Begreberne bruges synonymt. Sygeplejeindsatser er ikke forbe-

holdt sygeplejersker, men kan udføres af alle faggrupper. Sygeplejeindsatser 

kan også leveres i mange forskellige enheder både hjemmesygeplejen,  

hjemmeplejen, plejecentre, sociale botilbud, sygeplejeklinikker, akut- og re-

habiliteringspladser, akutteams m.m. 

 

Hjemmepleje: Personlig og praktiskhjælp samt træning efter § 83 og § 86 i 

serviceloven. 

 

Hjemmesygeplejen: Den organisatoriske enhed, der udfører (hjem-

me)sygepleje som udkørende funktion i patientens eget hjem eller i en ple-

jebolig/botilbud. 

 

Hjemmeplejen: Den organisatoriske enhed, der udfører personlig og prak-

tiskhjælp samt træning efter § 83 og § 86 i serviceloven. 

 

Organisering: Fastlæggelsen af struktur, rammer og principper for ex. op-

gave- og ansvarsfordeling, kompetencer og ressourceanvendelse, ledelse, 

styring og koordinering, samt arbejdsprocesser, videndeling og samarbejde, 

med henblik på en fleksibel, effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse. 

 

Som et afsæt for forståelsen af grundlaget for og kravene til organisering af 

hjemmesygeplejen i kommunerne, er det først og fremmest nødvendigt at 

sætte fokus på hvad der kendetegner dels udviklingen på ældre- og sund-

hedsområdet, dels kommunernes nye/ændrede rolle i det samlede sund-

hedsvæsen. 
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Den demografiske udfordring 
Udviklingen på ældreområdet er præget af den demografiske udvikling. 

Danmarks Statistiks befolkningsprognose viser, at den hurtigst voksende 

befolkningsgruppe er gruppen af 80+-årige. Da der samtidigt også sker en 

stigning i gruppen af lidt yngre ældre (65-79 år), mens antallet i de øvrige 

grupper ligger stabilt, betyder det, at ældreområdet i kommunerne skal ud-

vikles til at håndtere flere borgere og samtidigt også håndtere flere kompli-

cerede forløb.  Da udgifterne til borgerne over 65 år udgør omkring 40 pct. 

af de samlede sundhedsomkostninger, er der tale om en stor udfordring for 

sundhedsvæsenet både på sygehusene og i kommunerne. 

 

Tabel 1 – Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2012-2050  

 

Nye tendenser i sygehussektoren 
Sygehusenes aktivitet har været stigende i de seneste år samtidigt med, at 

antallet af liggedage er faldet. Det betyder, at der kommer en del nye patien-

ter, som tidligere lå på sygehuset, ud til det kommunale system med henblik 

på fortsat pleje og behandling. Den forhøjede aktivitet skyldes, at der stilles 

øgede forventninger til, hvad sygehusvæsenet skal kunne behandle.  

 

 

Tabel 2 – Stationær somatisk aktivitet på offentlige sygehuse, 2001-2011 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Udskrivninger, i antal 
1.000 

1.094 1.126 1.135 1.155 1.166 1.191 1.200 1.187 1.256 1.307 1.316 

Gennemsnit liggetid, dage 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,0 3,9 3,9 3,5 3,3 3,1 

Kilde: Landspatientregistret 

 

Sygehusvæsenet arbejder for at nedbringe antallet af indlæggelsesdage. Pati-

enterne skal udskrives, når de er lægeligt færdigbehandlede; de skal frem-

over ikke ligge på sygehuset med det ene formål at modtage sygepleje. Dette 

har den konsekvens, at patienter hurtigere bliver udskrevet til hjemmesyge-

plejen. Samtidigt sker der en videredelegation fra hjemmesygeplejen til 

hjemmeplejen. Der er i højere grad fokus på kronikere, ældre medicinske 

patienter, tidlig opsporing og den akutte indsats. Faldet i antallet af indlæg-

gelsesdage og opgaveoverdragelsen mellem sektorerne har samtidig betydet, 
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at både hjemmesygepleje og hjemmeplejen har mærket en tilgang af nye pa-

tientgrupper. 

 

De nyere og bedre behandlingsmuligheder kan ofte klares ambulant. Som 

følge heraf skal flere patienter udredes og behandles på kortere tid. Sygehu-

sene er samtidigt blevet mere specialiserede. Således er der i perioden 2001-

2010 sket en stigning i den lægefaglige kapacitet med 33 pct. på sygehusene, 

mens den er steget under 2 pct. i praksissektoren. 

 

Konsekvenser af udviklingen 
Samlet set betyder dette, at opgaverne øges, ændres og glider mellem sekto-

rerne i stort omfang. Da efterspørgslen samtidig stiger i takt med at sygehu-

sene centraliseres, etablerer 24-timers afsnit og intensiverer udrednings- og 

undersøgelsesaktiviteterne, øges behovet for de sundhedsfaglige indsatser i 

kommunerne og blandt de praktiserende læger. Med et øget aktivitetsniveau 

i primærsektoren stiger behovet for de kompetencer, der er afgørende for at 

levere en forsvarlig service over for de patienter, der nu håndteres i den 

kommunale kontekst frem for i sygehusregi med de dertilhørende kompe-

tencer. 

 

Kommunerne som en del af sundhedsvæsenet 
KL’s vision for det nære sundhedsvæsen drejer sig om at skabe én indgang 

for borgerne. Det får den konsekvens, at behandlingen af patienten i videst 

mulige omfang skal foregå i eget hjem. Forebyggelse af indlæggelser skal ske 

gennem levering af evidensbaseret og kvalitetsorienteret pleje, som retter 

sig imod patientens forskelligartede behov.  Mange patienter vil med fordel 

kunne lære at mestre egen sygdom ved oplæring, rådgivning og vejledning 

samt opfølgning. Når patienten sættes i stand til at håndtere sin egen situa-

tion og i videst mulige omfang i eget hjem, stiller det store krav til koordi-

nering og sammenhæng mellem kommune, praktiserende læge og sygehuse-

ne. Det gælder ikke mindst de svageste patienter.  

 

Kommunerne har mulighed for at levere sammenhængende og ensartede 

indsatser på tværs af velfærdsområderne, som ikke alene forbedrer borger-

nes sundhed, men som også tager højde for at patienter med sygdom kom-

mer hurtigt tilbage til arbejds- og familielivet. Det betyder, at hjemmesyge-

plejen får en større samarbejdsflade med de andre fagområder i kommunen. 

Kommunerne ønsker at intensivere kvalitetsarbejdet, så borgerne uanset 

hvor de bor, kan forvente sundhedsydelser af en høj kvalitet. Der arbejdes 

på at udbrede kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer. Når der er ev i-

dens for, at en bestemt måde at løse opgaverne på giver den bedste effekt, 

skal der udarbejdes standarder, som følges i hele landet. En forudsætning 

for fortsat kvalitetsudvikling af de kommunale sundhedsopgaver er, at ind-
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satserne evalueres. Derfor skal arbejdet med systematisk at dokumentere 

kvaliteten af de leverende sundhedsydelser også styrkes. Gode og sammen-

hængende patientforløb forudsætter, at relevant viden skal være tilgængelig 

hos de rigtige parter på rette tid og sted, så patienterne ikke tabes mellem to 

stole.1 

 

For at sikre mest mulig sundhed for pengene er der behov for en ny sats-

ning på at forebygge indlæggelser. Derfor skal der langt mere fokus på den 

rehabiliterende og patientrettede forebyggelse og på at styrke sygeplejeind-

satsen. 

 

Kommuners rolle i forhold til det nære sundhedsvæsen er bredspektret og 

opgaverne er traditionelt blevet løst af mange forskellige aktører. Kommu-

nernes rolle dækker således hele borgerens livssituation. Dette giver en unik 

mulighed for at iværksætte tiltag i forhold til borgerens samlede livssituat i-

on, men stiller samtidigt større krav til den måde, man vælger at organisere 

sig på. Det drejer sig fx om: 

 

Styrket borgerrettet indsats 

Stadig flere får livsstilsbetingede kroniske sygdomme. Hvis denne udvik-

ling skal vendes, skal der satses på sundhedsfremme og forebyggelse. 

Derfor skal der tænkes sundhed ind på tværs i kommunen. Ligeledes 

skal kommunernes indsats rettet mod borgere med særlige behov have 

snitflader til øvrige kommunale aktører og aktører fra andre sektorer for 

at skabe sammenhæng i indsatsen. Det drejer sig blandt andet om ind-

satser i forhold til kost, rygning, alkohol og motion, men også i forhold 

til beskæftigelse, sygedagpenge, kontanthjælp og uddannelse mv.  

 

Tidlig indsats ved kronisk sygdom 

Mange patienter med kronisk sygdom kan, når der er foretaget udred-

ning og igangsat behandling, monitoreres og hjælpes til at håndtere egen 

sygdom. Et eksempel på dette er de forløbsprogrammer, som mange 

kommuner og regioner i samarbejde tilbyder patienter med kronisk syg-

dom.  

 

Rehabilitering og patientrettet forebyggelse 

En væsentlig faktor i forhold til at forhindre funktionstab og sygdom 

hos i forvejen udsatte borgere er at holde fokus på den rehabiliterende 

indsats. Mange kommuner arbejder, i samarbejde med borgeren, med at 

styrke dennes mestringsevne med det formål at styrke borgeren fysisk 

                                                 
1Læs mere om dokumentation af sygeplejefaglige indsatser i notatet: ’Hvordan sikres kval i-

teten i sygeplejen?’ 
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og psykisk til i højere grad at klare egen hverdag gennem hverdagsreha-

bilitering. 

 

Akutfunktioner 

De specialiserede sygeplejeydelser i kommunerne skal styrkes så der 

skabes et døgnberedskab, evt. i form af akut-/aflastningspladser, der 

kan forebygge nogle af de potentielle indlæggelser og sikre, at patienter-

ne der udskrives er i gode hænder, når de vender tilbage til den kommu-

nale pleje. 

 

Opfølgning efter udskrivelse 

Som følge af kortere sygehusindlæggelser, er patienterne generelt blevet 

dårligere når de udskrives set i forhold til den tilstand, de havde forud 

for indlæggelsen. Der skal tages hånd om patienter, som udskrives hur-

tigere fra sygehuset. Det drejer sig om sygeplejefaglige indsatser som fx 

at skabe sammenhæng i forløbet og samle op på ændringer i fx medicin, 

som indlæggelsen har medført. Det handler også konkret om at kunne 

handle på afledte konsekvenser, som sygdommen forud for indlæggelsen 

har medført. 

 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse 

Patienter som udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan bli-

ver tilbudt genoptræning i kommunalt regi. Det kan både dreje som om 

daggenoptræning og egentlige genoptræningsophold. I mange kommu-

ner er der tillige tilbud om selvtræning, når genoptræningen er afsluttet. 

Ligeledes er der i stigende grad en forventning om at der følges op på 

patienternes træningsindsats, hvis de fortsætter i kommunalt regi.  

 

Palliation 

Antallet af patienter som udskrives til fortsat palliativ behandling er sti-

gende. Det betyder, at de kommunale tilbud i højere grad skal tilpasses 

den enkelte. Det kræver både lægefaglig understøttelse og samarbejde, 

samt høje faglige kompetencer til stede døgnet rundt.  

Organisering af hjemmesygeplejen  

Erfaringerne fra de sidste fire år viser, at opgaverne der løses i kommuner-

nes ældrepleje bliver mere varierede, patienterne bliver gradvis dårligere og 

forløbene mere komplekse. Behandlingsforløbene på sygehusene gennem-

føres hurtigere og involverer flere forskellige aktører. Samtidigt øges infor-

mations- og dokumentationsforpligtelsen, og risikoen for fejl, særligt vedrø-

rende medicin bliver større og større.  
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Flere aktører betyder større behov for kommunikation indbyrdes og større 

behov for koordinering af indsatsen både for at sikre patienten korrekt in-

formation og medindflydelse, men også for at sikre at de forskellige initiati-

ver hænger sammen og ikke modarbejder hinanden. Det handler kort sagt 

om at skabe overblik samt om at koordinere sammenhængende patientfor-

løb på tværs og internt i sektorerne. 

 

Kommunerne har i dag organiseret hjemmesygeplejen meget forskelligt, 

men organiseringsformerne bygger overordnet set på to grundmodeller: 

1. Efter princippet om funktionsbærende enheder – det vil sige større 

eller mindre selvstændige enheder med egen ledelse. Der er altså tale 

om en samlet sygeplejegruppe, der er fysisk, organisatorisk og ledel-

sesmæssigt afgrænset fra hjemmeplejen. 
 

2. Efter princippet om den integrerede ordning – det vil sige, at syge-

plejerskerne er organiseret sammen med hjemmeplejen med en fæl-

les leder. Der er altså tale om, at sygeplejerskerne er koblet fysisk, 

organisatorisk og ledelsesmæssigt sammen med hjemmeplejen. 
 

Mange kommuner antages at have en form for blandingsmodel, hvor dele af 

ældreplejen er organiseret i en integreret model, mens andre er adskilt i 

funktionsenheder. Særligt adskilles træning, mad og ofte også sygeplejen fra 

den øvrige pleje. I forhold til sygeplejen kan man dog diskutere, om en 

skarp funktionsopdeling er hensigtsmæssig, fordi sygeplejens kompetencer 

også er værdifulde i den daglige pleje og kan bruges i supervisionssammen-

hænge i forhold til det øvrige plejepersonale.  

 

Måden man er organiseret på er afhængig af mange forskellige faktorer, 

herunder organisering i resten af kommunen samt lokale kulturer m.m. Den 

valgte organisering afspejler således ret vidtgående lokale ønsker, behov og 

muligheder, men er også et udtryk for faglige, politiske og ledelsesmæssige 

strategier og prioriteringer, herunder ikke mindst økonomiske muligheder 

og begrænsninger. 

 

Hvad er vigtigt at tage højde for i den måde man organi-
serer sig på? 
Sygeplejerskernes organisatoriske placering skal bedst muligt understøtte  

sammenhængende patientforløb uanset hvilken organisering og strukturel 

model der vælges. Organiseringen af hjemmesygeplejen skal grundlæggende 

tilgodese på den ene side de samfundsmæssige krav, herunder ex forhindre 

forebyggelige indlæggelser og tage højde for nye retningslinjer, og på den an-

den side patientens behov og dennes retssikkerhed. Uanset hvordan man i 

kommunerne vælger at organisere sig, er det vigtigt, at sygeplejen har den 
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organisatoriske ramme, der skal til for at sikre et fleksibelt og kvalificeret 

samarbejde med de for patienten relevante aktører. Patienten skal opleve et 

sammenhængende og koordineret tilbud fra det offentlige. Samtidigt skal 

tilbuddene målrettes, systematiseres og baseres på evidensbaseret viden. Det 

kræver fokus på kompetencer og kompetenceudvikling.  

Et opmærksomhedspunkt er den sygeplejemæssige dækning på plejecentre-

ne. Hvis sygeplejen organisatorisk er placeret uden for plejecentrene er det 

særdeles vigtigt, at der er tydelige samarbejdsaftaler mellem det enkelte ple-

jecenter og hjemmesygeplejen, hvoraf ansvarsfordelingen klart fremgår, 

samt at der foreligger retningslinjer til brug for medarbejderne. 

 

Borgeren/Patienten 

Organiseringen skal tage højde for, at der er en tydelig sygeplejefaglig ind-

gang i kommunen for at sikre dels en enkel adgang til de relevante fag-

/ressourcepersoner, og dels sammenhængen i de forskellige indsatser, som 

kommunen leverer, ex. i forhold til indsatser leveret til den enkelte patient 

af socialpsykiatrien, misbrugscenteret og hjemmesygeplejen. Organiseringen 

skal endvidere sikre en hensigtsmæssig håndtering af patientforløb i over-

gange mellem sektorer, fra sygehus/læge og vice versa, og internt i kommu-

nen mellem afdelinger. Organiseringen skal endelig skabe grundlaget for,  

at der et godt overblik over alle aktiviteter knyttet til den enkelte patient 

både i sygeplejen og i andre fagkontorer eller forvaltninger, og derigennem 

rammerne for både det hensigtsmæssigt koordinerede patientforløb og for 

opfyldelse af gældende lovmæssige retssikkerheds- og dokumentationskrav. 

 

Det er meget vigtigt for borgerne, at der er så få forskellige medarbejdere i 

deres hjem som muligt. Derfor vil det være en fordel, hvis medarbejderne 

fagligt set kan løfte flere opgaver i hjemmene med mulighed for faglig su-

pervision. En helhedsorienteret tilgang til borgeren skal sikre, at man bliver 

opmærksom på ændringer i helbredstilstanden, som man ellers ikke ville 

opdage, hvis fokus var på blot en enkelt ydelse, hvilket samtidigt kan med-

virke til at sikre tidlig opsporing. Samtidigt optimeres ressourceudnyttelsen, 

hvis medarbejdere kan varetage en bredere pallette af opgaver og dermed 

sænker behovet for antallet af besøg af forskellige medarbejdere.  

 

Faglighed 

Uanset valget af organisationsform stilles der stadig større krav til, at man i 

hjemmesygeplejen fungerer som en central aktør i forbindelse med kom-

munernes ændrede rolle i sundhedsvæsenet jf. indledningen til notatet. Det 

betyder, at hjemmesygeplejen medvirker til at sikre kontinuitet og koordine-

ring i pleje og behandlingsforløb, herunder samarbejde med andre faggrup-

per, den enkelte patient, pårørende, læger m.fl. på tværs af sektorer.  
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Der skal - henset til den øgede kompleksitet i opgavevaretagelsen samt be-

hovet for større bredde i kompetenceprofilen (generalist) - i organiseringen 

tages højde for, at der skal være gode muligheder for videndeling og spar-

ring. Dette gælder både internt i hjemmesygeplejen og i relation til samar-

bejdet mellem hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. 

 

Sygeplejens opgave er at analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillin-

ger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser, samt at kort-

lægge patienternes sundhedsbehov og sygdomsrisiko. Derfor skal der iden-

tificeres sygeplejefaglige indsatsområder og iværksættes handleplaner,  som 

dækker patienternes behov og sikrer at der løbende følges op. Koordinering 

af patientforløb er en kernekompetence hos sygeplejerskerne, der er den 

eneste faggruppe i sundhedsvæsenet, hvor koordinering indgår som et selv-

stændigt fokusområde i uddannelsen.2 

 

Hjemmesygeplejens rolle som ansvarlig for alle sygeplejeydelser, herunder 

også de delegerede, fordrer et tæt tværfagligt samarbejde om fastholdelse af 

høj kvalitet og sammenhæng i de leverede ydelser. Det tætte samarbejde 

skal medvirke til ex. en fokuseret indsats i forhold til tidlig opsporing og fo-

rebyggelse af indlæggelser. Det er derfor essentielt, at der er gennemsigtig-

hed i ansvars- og rollefordeling, ikke mindst fordi sygeplejens rolle er at sik-

re, at det sundhedsfaglige personale kan påtage sig de delegerede opgaver. 3 

 

Kommunernes styrkede rolle på sundhedsområdet forpligter. Således må 

kommunerne i lighed med de øvrige dele af sundhedsvæsenet udvikle kval i-

tet og standardiserede indsatser. Derfor skal kvalitetsarbejdet intensiveres, 

så borgerne uanset bopæl kan forvente sundhedsindsatser af en høj kvalitet.  

Sygeplejens rolle er at vurdere hvilken behandling og pleje, der er behov for 

at iværksætte i akutte situationer. Hjemmesygeplejens tilgang af nye opgaver 

fra sygehuset samt tiltag for at forebygge indlæggelser indebærer, at der stil-

les større krav til at de faglige kompetencer skal være til stede 24 timer i 

døgnet. Særligt opgaverne omkring de akutte tilbud og sygeplejefaglige 

handlinger på baggrund af tilbagemeldinger på ændringer i patienternes ti l-

stand vil kræve en øget grad af tilstedeværelse af medarbejdere med høje 

faglige kompetencer om aftenen, om natten og i weekenden. 

 

Det er vigtigt, at der organisatorisk skabes rammer for at sygeplejen får mu-

lighed for at udvikle, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sam-

menhænge. Der skal organisatorisk også skabes rum for afprøvning og im-

                                                 
2 Notat: Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen. 
3 Notat: Delegation og brug af faglige kompetenceprofiler, s.13. 
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plementering af ny teknologi samt nyttiggørelse af evidensbaseret viden og 

forskning4 i det daglige arbejde.  

 

Kompetencer  

Hjemmesygeplejen og hjemmeplejen er i dag generelt karakteriseret ved en 

meget selvstændig og individuelt tilpasset indsats, der tager højde for de 

meget forskellige betingelser, muligheder og behov ved den enkelte patient. 

Opgaverne skal ofte løses under meget vanskelige betingelser og med mod-

satsrettede krav og forventninger. Der er gennem en årrække oparbejdet en 

lang række vigtige kompetencer og nyttige praksisser i forhold til håndtering 

af de patientrettede opgaver, som vi kender dem i dag. Den enkelte medar-

bejder nyttiggør sin viden og kompetence i forhold til sit mere eller mindre 

afgrænsede arbejdsområde, men der er i praksis store forskelle i medarbej-

dernes faglige og personlige kompetencer. Disse forskelle er en styrke, men 

samtidig en udfordring, fordi det hele tiden skal sikres, at der er den for-

nødne kontinuitet i plejen og nødvendige kompetencemæssige robusthed 

også i forhold til plejen af den enkelte patient. 

 

Opgavernes hastige udvikling og de forandringer som opleves i kommuner-

ne stiller som før nævnt imidlertid stadigt højere krav til medarbejdernes 

kompetencer. Opgavernes antal og stigende kompleksitet fordrer, at medar-

bejderne oparbejder kompetencer på et særligt højt niveau inden for områ-

der, der fylder meget tidsmæssigt, eksempelvis medicin, sårpleje og demens.  

 

Kompleksiteten i opgavevaretagelsen og kommunernes størrelse og øko-

nomi fordrer dog først og fremmest stærke, alsidige generalister frem for 

specialeopdelte medarbejdere med smallere, specialiserede kompetencepro-

filer. Det er således ex afgørende, at sygeplejen er i stand til at håndtere det 

samlede patientforløb, herunder monitorere, vurdere og følge op på tilba-

gemeldinger fra de medarbejdere, der varetager plejen af den enkelte pati-

ent. Som en del af generalistkompetencen indgår også at følge med i nye 

behandlingsformer, undervise andre faggrupper og at introducere til brugen 

af værktøjer til ex tidlig opsporing af ændringer i patientens tilstand. 

 

Opgavevaretagelsen er i sagens natur karakteriseret ved en række forhold, 

som går igen fra kommune til kommune. Opgaveløsningen er på mange 

områder imidlertid også lokal og kontekstafhængig, hvilket betyder, at en 

meget væsentlig del kompetenceudviklingen med fordel kan og bør foregå 

praksisnært, dvs. i tilknytning til den enkeltes jobfunktion og ved læringsak-

tiviteter i den sammenhæng, hvori det lærte rent faktisk skal anvendes. Mu-

lighederne for praksisnær læring, herunder refleksion over og fortsat syste-

                                                 
4 Notat: Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen, s. 14- 
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matisk udvikling af egne kompetencer og praksisser, skal således målrettet 

tænkes ind i måden, hvorpå opgaveløsningen organiseres. 

 

Shared care-modeller er et eksempel på en anderledes måde at organisere 

den samlede opgaveløsning i sundhedsvæsenet, hvor kommunerne i samar-

bejde med praktiserende læge og/eller sygehus deler ansvaret for behand-

ling af patienten fx hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis eller sy-

gehus. Disse modeller åbner ex mulighed for effektiv anvendelse af ressour-

cer og kompetencer med henblik på mere sammenhængende og koordine-

rede forløb. Shared care-modeller for tværsektorielt samarbejde er under 

udvikling i nogle kommuner, ikke mindst med henblik på at sikre en faglig 

styrkelse af omfattende og komplekse opgaver relateret til den ældre medi-

cinske patient.  

 

Fælles kompetenceudviklingsprogrammer og -forløb skal sikre kompeten-

ceudvikling på tværs af de jobfunktioner og områder, som er omfattet af 

forløbsprogrammer. Det øgede kendskab til hinandens viden, kompetence-

områder og praksis styrker samtidigt forståelsen for de forskelligartede kul-

turer og betingelser for arbejdets udførelse, hvilket har en gavnlig effekt i 

forhold til at sikre kvaliteten af de koordinerede patientforløb på tværs af 

sektorer.  

 

Den øgede kompleksitet i sundhedsopgaverne betyder, at der er behov for 

at skærpe kvaliteten i dokumentation, samt behov for standardiserede 

sundhedsindsatser på tværs af kommunerne fx gennem brug af kliniske ret-

ningslinjer. I forhold til den akutte indsats i kommunerne kræver det dels 

nogle særlige kompetencer, dels at den erfaring, der er knyttet til de særlige 

kompetencer, anvendes løbende fx i forhold til: 

 

• Akut medicin, psykiatriske eller kirurgiske område 

• Løbende opkvalificering af kompetencer som modsvarer behand-

lingsmetoderne på sygehusene 

• Dokumentation på et højt niveau 

• Arbejde på tværs og handle i akutte situationer 

• Videndeling med øvrige medarbejdere 

 

I forbindelse med organiseringen skal det vurderes, hvordan man bedst mu-

ligt kan indtænke et lærings- og videndelingsmæssigt perspektiv i forhold til 

samtlige medarbejdergrupper, således at man løbende sikrer organisatorisk 

læring og udvikling af fælles praksis. 

Dokumentation 

Det er vigtigt at sikre korrekt dokumentation og registrering af sygeplejefag-

lige optegnelser hos alle kommunale enheder. Dette gælder også de mange 

nye sygeplejeindsatser, som bliver leveret gennem sundhedscentre, sund-
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hedshuse og lignende, samt hvor sygepleje indgår som en del af den samle-

de pleje, som fx på plejehjem.  

 

Organiseringen skal sikre, at hjemmesygeplejen dokumenteres i overens-

stemmelse med god dokumentationspraksis5 og de lovbundne krav til do-

kumentation på sundhedsområdet. Herudover skal dokumentationen tilgo-

dese kvaliteten i indsatserne samt benyttes til monitorering, ledelsesinfor-

mation og dokumentation af effekt, således at man i højere grad kan følge 

indsatser, forløb og best practice. 

 

Udfordringerne med systematisk at registrere de mange delegerede opgaver, 

er meget komplekse og med mange facetter ikke mindst i relation til private 

leverandører. Der er både tale om juridiske, faglige og styringsmæssige ud-

fordringer og begrænsninger.  

 

Der bør organisatorisk skabes fælles adgang til IT-systemer med henblik 

nyttiggørelse af relevante informationer og viden om den enkelte patient 

med for at sikre sammenhængende og koordinerede forløb. Man må tilstræ-

be at undgå at opbygge parallelle kompetencer, men i stedet nyttiggøre sy-

geplejerskens forskellige faglige kompetencer, udnytte kompetencerne på 

tværs og gøre aktiv brug af de muligheder for informations- og videndeling, 

som teknologien stiller til rådighed. 

 

Videndeling 

Sygeplejens rolle er at identificere selvstændige sygeplejebehov, opstille mål-

sætninger, udføre, evaluere og justere sygepleje. Derfor skal organiseringen 

af hjemmesygeplejen tilrettelægges sådan, at viden kan opsamles og deles. 

Alle medarbejdere skal have adgang til yderligere faglige kompetencer og 

ressourcepersoner i det omfang, at de løber ind i særlige problemstillinger. 

Det også vigtigt, at ressourcepersonerne får ny viden ude fra, men samtidigt 

også er opmærksomme på ændringer i tilstanden hos de borgere i kommu-

nen, som modtager anden hjælp end hjemmesygepleje.  

 

Det er en god idé, at medarbejdere med forskellige kompetencer indgår i 

praksisfællesskaber. Det kan fx være samarbejde omkring tidlig opsporing, 

men det kunne også være en mere generel rutinemæssig sparring med med-

arbejdere. Dette vil bidrage til en opkvalificering og medvirke til at sikre det 

rette match mellem patienter og kvalifikationer hos medarbejderne samt at 

der skabes sammenhæng mellem de indsatser og ydelser borgeren modtager. 

I de tilfælde, hvor der forekommer et mismatch mellem opgave og medar-

bejderkompetencer, må der enten ske opkvalificering eller sammensættes et 

nyt team hos den enkelte borger.  

                                                 
5 Notat: Ledelseshåndbog i god dokumentationspraksis. 
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I organiseringen skal der skabes rammer for, hvordan hjemmesygeplejen 

kan indgå i koordineringen af forløbene6 og sikre videndeling med alle ud-

førende medarbejdere. I den forbindelse er det vigtigt, at også sker en afkla-

ring af snitfladerne mellem det formelle ledelsesansvar og ansvaret for det 

enkelte patientforløb. 

 

Kultur 

Kulturen spiller en afgørende rolle ved implementering af forandringer. 

Kultur kan ikke ændres fra den ene dag til den anden, men kan påvirkes 

over tid. Hvis man ønsker at arbejde med anderledes organiseringsformer, 

bliver man også nødt til at arbejde med den eksisterende kultur. I kulturen 

indlejres både arbejdsformer og holdninger til samarbejde og inklusion. Der 

kan opstå forskellige (sub-) kulturer i forskellige organisatoriske enheder, fx 

kunne sygeplejegruppen have én kultur og omgangsform med dertil høren-

de begrebsverden, mens en hjemmegruppe kunne have en anden.  

 

Da de forskellige faggrupper fra social- og sundhedshjælper til sygeplejerske 

har meget forskellige begrebsverdener og kompetenceniveauer, er det sær-

ligt vigtigt, at medarbejderne, som har ansvaret for koordineringen af opga-

verne, er opmærksomme på, at andre medarbejdere kan have en anden be-

grebsverden og kan have vanskeligt ved at italesætte, hvad de oplever.  

Samtidigt er det også vigtigt at være opsøgende og opmærksomme på dette, 

når man skal have medarbejderne til at samarbejde på tværs mellem enhe-

der.   

 

Ledelse 

I forbindelse med den fremtidige organisering af sygeplejen er det nødven-

digt at foretage en afgræsning/tydeliggørelse af det formelle ledelsesansvar 

og det faglige ansvar for det enkelte patientforløb, således at der er klarhed 

over ansvar og formel kompetence. Dette har bl.a. betydning for, at delge-

rede opgaver varetages med de fornødne kompetencer og i overensstem-

melse de særlige regler, der knytter sig til indsatser efter sundhedsloven. En 

måde at håndtere disse særlige problemstillinger på er ved at lade ansvaret 

for hjemmeplejens medarbejderes kompetenceniveau ligge hos lederen 

(formelt ledelsesansvar), understøttet af faglige kompetenceprofiler. På den 

måde kan hjemmesygeplejen rammedelegere en lang række opgaver, hvoref-

ter det er den lokale leders opgave at sikre, at de fornødne kompetencer er 

til stede til dagligt at løse de delegerede opgaver. Der vil skulle indgås et 

samarbejde omkring at kompetenceudvikle medarbejderne og følge op på 

den samlede indsats. 

                                                 
6 Notat: Delegation og brug af faglige kompetenceprofiler, s.9 
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Ledelsen af hjemmesygeplejen er ansvarlig for at retningslinjer, instrukser 

m.v. tilgår alle de aktører, der yder indsatser efter sundhedsloven samt at 

følge op på at de efterleves i praksis. Ledelsen skal ligeledes sikre, at der ta-

ges hånd om UTH og at der efterfølgende uddrages læring med henblik på 

ændring/forbedring af praksis. 

 

Der skal være særligt fokus på, hvordan hjemmesygeplejen påtager sig rol-

len som leder af de enkelte patientforløb, samtidigt med at der skal fokus på 

relationen til ledere af andre organisatoriske enheder, som fx internt i den 

kommunale hjemmepleje, men også i forhold til socialpsykiatri, handicap-

området m.fl. Her er det vigtigt at være opmærksom på kompetenceniveau-

et hos de medarbejdere, som sygeplejen videredelegeres til, men samtidigt 

iagttage at videredelegering af sygepleje til en anden organisatorisk enhed er 

at sammenligne med en sektorovergang og med de problemstillinger og ud-

fordringer, der uløseligt er knyttet hertil.  

 

Ledelse skal have fokus på både det organisatoriske og de faglige udfordrin-

ger. Ledelsen skal, uanset hvordan man organiserer sig, være opmærksom 

på hvilke faglige problemstillinger, der knytter sig til opgaveløsningen. Op-

mærksomheden skal være rettet mod hele tiden at justere organisationen, så 

den modsvarer behovene for hurtige forandringer.  

 

Myndighedens opfølgningsindsats kan sammenlignes med en faglig control-

ling, hvor registrerede data anvendes aktivt af den sygeplejefaglige ledelse til 

at skabe helhed, sammenhæng og overblik. Opfølgningen bidrager imidler-

tid også til økonomistyring, prioriteringer og benchmarking. Her er op-

mærksomhed på forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser særlig vigtig at 

indtænke i de ledelsesmæssige prioriteringer. 

 

Visitation til hjemmesygepleje 
 

Erfaringerne i mange kommuner har vist, at den model vi kender fra det 

traditionelle ældreområde skal videreudvikles for at kunne fungere hen-

sigtsmæssigt som model for styring af hjemmesygeplejen. Den centrale visi-

tation af enkeltydelser eller ydelses-pakker tager ikke højde for de afledte 

konsekvenser, som er forbundet med levering af sygeplejeindsatser. Således 

er der skærpede krav til opfølgning og udredning af sygeplejefaglige pro-

blemområder, dokumentation, koordinering, videnopsamling samt en lang 

række andre faktorer, der påvirker opgavevaretagelsen.  

 

Ved central visitation er det en forudsætning, at der er et meget tæt samar-

bejde mellem visitator og den modtagende sygeplejeenhed, da der ellers er 
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risiko for endnu en sektorovergang med de udfordringer og problemer, som 

dette medfører.   

 

De mange private leverandører på hjemmehjælpsområdet er som udgangs-

punkt alene godkendte til at varetage opgaver efter serviceloven. De kan og 

skal ikke uden videre varetage sygeplejeindsatser og delegerede sygepleje-

indsatser efter sundhedsloven Derfor er det vigtigt, at de sygeplejefaglige 

indsatser der leveres af private leverandører uden godkendelse til at udføre 

sygeplejeopgaver, håndteres i relation til de regler, der er gældende på om-

rådet7. Såfremt private leverandører leverer indsatser efter sundhedsloven er 

det vigtigt at tage højde for at tilsynsforpligtigelsen fortsat påhviler kom-

munen.  

 

Styring af sygeplejeområdet 

Det er behov for en central styringsmodel, som kan sikre den fornødne 

opmærksomhed og løbende opfølgning på den samlede dokumentation og 

ressourceanvendelse på sygeplejeindsatser i kommunen. Modellen skal også 

gøre det muligt at måle på dels omkostninger forbundet med de enkelte for-

løb, dels effekten af forskellige indsatser. 

 

En central styringsmodel behøver ikke have indflydelse på, hvor man orga-

nisatorisk har placeret visitationsopgaven i organisationen. 

 

Styring skal på den ene side sikre at den leverede kvalitet er i orden og på 

den anden side skabe overblik over den enkelte kommunes samlede res-

sourceforbrug. Den skal desuden sikre grundlag for styring af indsats på in-

dividniveau, men måske særligt på patientforløb svarende til den metode 

der anvendes på sygehusene.  

 

Sundhedsloven og Serviceloven har forskellige tilgange til retstilling og 

sagsbehandling8 Indsatser efter Sundhedsloven giver den udførende enhed 

en mere direkte rolle i tildelingen end tilfældet er ved ydelser efter service-

loven.  

 

Det giver god mening at skabe en fælles platform for styring og dokumenta-

tion af indsatser på tværs af ældre- og sundhedsområdet. På den måde har 

man et overblik over patienternes samlede indsatser og ydelser og mulighed 

for at føre tilsyn med, om der sker den nødvendige koordination på tværs.  

Da sygeplejens ansvarsområde er kendetegnet ved et stort individuelt ansvar 

for at tilrettelægge og udføre sygepleje, er det er meget meningsfuldt at fo-

kusere på opfølgning og controlling. Hensigten er bl.a. at følge de enkelte 

                                                 
7 Notat: Delegation og brug af faglige kompetenceprofiler 

8 Notat: Ledelseshåndbog i god dokumentationspraksis. 



  16 

patientforløb, følge op på kvaliteten i plejen og sikre metoder der muliggør 

dels overblik over ressourcer således at der prioriteres hensigtsmæssigt in-

den for den økonomiske ramme, dels mulighed for at dele erfaringer på 

tværs af organisationen med henblik på at sikre at viden om effekt.  

Opgavefordeling den visiterende enhed og leverandør.  
 

Kommunerne har valgt forskellige måder at organisere visitation til sygeple-

je.  

 Central visitation i stil med den måde, som hjemmepleje visiteres på.  

 Central visitation, som henviser sygeplejeopgaverne til Hjemmesy-

geplejen.  

 Der visiteres direkte i Hjemmesygeplejen af en eller flere fagligt an-

svarlige 

 Den enkelte sygeplejerske foretager en selvstændig visitation. 

 

Det væsentlige er, at der er klare rammer for fordeling af ansvar og opgaver 

og at denne fordeling sker i samarbejde med visitatorer i myndighedsafde-

lingen/Hjemmesygeplejen og den eller de sygeplejefagligt ansvarlig i leve-

randørleddet.  

 

Kommunerne kan vælge at organisere sig sådan, at myndigheden varetager 

controllerfunktionen, eller man kan vælge en decentral controllerfunktion. 

 

Ligeledes skal foreligge faste procedurer for hvorledes nye regler og ret-

ningslinjer tilgår de relevante aktører.  

 

Den visiterende enhed til indsatser efter Sundhedsloven (herefter be-

nævnt visitationen) 

 

Visitationen registrer alle henvendelser vedrørende indsatser efter sund-

hedsloven og opretter borgerne inkl. stamdata om diagnose, henvendelses-

kilde og henvisningsårsag.  

 

Visitationen visiterer eller henviser til sygeplejeindsatser rettet mod den en-

kelte patient. Indsatserne defineres med en klar målformulering og der føl-

ges på sager såfremt der er behov for en ny visitation.  

 

Visitationen tildeler løbende delegerede sygeplejeydelser til hjemmeplejele-

verandører. Den delegerede sygepleje registreres og dokumenteres som ind-

satser efter sundhedsloven. Delegerede indsatser skal afhængig af indsatsen 

bevilges for kortere perioder for at sikre den løbende opfølgning.  
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Controlling og løbende opfølgning på de bevilgede sygeplejeindsatser, her-

under de delegerede, skal foretages løbende for at få samlet billede af opga-

veudviklingen i kommunen og forskelle på tværs af distrikter og evt. i mel-

lem leverandørerne. 

 

Denne form for opfølgning kan med fordel både bidrage til dokumentation 

af udviklingen generelt og til faglig kvalitetsudvikling og læring på tværs af 

distrikter, leverandørerne og på sigt på tværs af kommuner.  

 

Controller funktionen bør have ansvaret for at indsamle data om alle kom-

munens sygeplejeindsatser, også de indsatser, der varetages af sundhedscen-

tre, sundhedshuse eller andre, så der skabes en samlet viden om alle de sy-

geplejeopgaver, der varetages i kommunen. Denne viden skal bruges til le-

delsesinformation og økonomistyring, men nok så vigtigt til at kunne do-

kumentere effekt af forskellige sygeplejeindsatser, som fx sårplejeproduk-

ters indflydelse på antallet af sårskift.  

 

Controllerfunktion skal løbende foretage stikprøver af, om der i tilstrække-

ligt omfang forefindes dokumentation af de enkelte indsatser både for sy-

geplejerskernes opgavevaretagelse og for de delegerede sygeplejeydelser.  

  

 

Hvad er myndighedsopgaven (i samarbejde med controllerfunktionen 

hvis denne placeres decentralt): 

 

 Sikre at borgeren får et samlet overblik over dels visitation til sygepleje og 

dels afgørelse i forbindelse med ydelser efter serviceloven. Det behøver ik-

ke være en detaljeret redegørelse for sygeplejeindsatserne, men kan være en 

henvisning til hjemmesygepleje. Det giver ro og tryghed for det videre for-

løb.  

 Skabe et samlet overblik i kommunen over hvilke bevillinger og indsatser 

den enkelte borger har – det er særlig vigtigt, når vi taler sammenhæng i 

komplekse patientforløb. Sammenhængen mellem fx ydelser leveret af 

hjemmeplejen, socialpsykiatrien og hjemmesygeplejen er vigtige at samtæn-

ke i forhold til en sammenhængende indsats. 

 Bidrage med ledelsesinformation om de samlede indsatser på individniveau 

og på tværs af borgere og indsatser.  

 Dokumentere udviklingen i de forskellige indsatser og sammenholde ind-

satser på tværs af organisatoriske enheder. 

 Skabe overblik over udviklingen i forskellige indsatser og dermed danne 

grundlag for prioriteringen af behov for ændringer i personalesammensæt-

ningen, økonomiske fordelinger indenfor ældreområdet samt prioritering af 

kompetenceudviklingsmidler. 

 Håndtere og føre tilsyn med de delegerede indsatser ved central visitation. 
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Ved decentral visitation føres tilsynet af den visiterende enhed med mindre 

andet er aftalt. Der skal være en særlig opmærksomhed på tilsynsopgaven i 

forhold til private leverandører. 

 

Leverandøren (både hjemmesygeplejen og leverandører af delegerede 

sygeplejeopgaver)  

 

Hjemmesygeplejen er ansvarlig for at beskrive en konkret plan for indsatsen 

ved at definere problem, indsats og mål.  

 

Hjemmesygeplejen er ansvarlig for løbende at dokumentere den faglige ind-

sats herunder foretage opfølgning i forhold til mål for indsatsen. 

  

Hjemmesygeplejen er ansvarlig for at advisere den visiterende enhed, hvis 

indsatsen ikke er tilstrækkelig. Det er vigtigt at dokumentationen for disse 

ændringer er tydelig for alle involverede parter, sådan at der sker en sam-

menhængende og kontinuerlig indsats for den enkelte borger. 

 

De tilbagemeldinger der indgår fra controllerenheden er Hjemmesygeplejen 

opmærksomme på at inddrage i den løbende kvalitetsudvikling.  

 

Der ud over er Hjemmesygeplejen faglig ansvarlig for varetagelsen og koor-

dinering af de sygeplejefaglige opgaver uanset om de løses i Hjemmesyge-

plejen eller de delegeres videre.  

 

 

 

 

 

 

 


