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Forord 

I takt med at der kommer flere ældre og flere med kroniske sygdomme, vil 

der i stigende omfang være behov for nære sundhedstilbud til dem, der bl i-

ver syge. Kommunerne kan allerede i dag mærke, at de får flere og mere 

komplekse sygeplejeopgaver fra sygehusene. Set ud fra et samfundsøkono-

misk perspektiv giver det god mening at behandle flere i deres nærområde 

af kommunerne og almen praksis, frem for at indlægge og behandle alle på 

specialiserede og ofte fjerntliggende sygehuse. Hvis kommunerne i fremti-

den skal være en aktiv medspiller i der danske sundhedsvæsen, er der et 

øget behov for kvalitetssikring i de kommunale sygeplejeindsatser, og der  

vil blive stillet større krav til dokumentationen.  

 

Notatet, Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?, er udarbejdet som et produkt 

fra KL’s Partnerskabsprojektet om dokumentation af hjemmesygepleje, som 

er et 2-årigt projekt mellem KL og 45 af landets kommuner.  

Notatet skal anskues som inspirationsmateriale til kvalitetsarbejdet i kom-

munerne. Notatet er opbygget, så det både skildrer nogle af de kvalitetsud-

fordringer, kommunerne står overfor, beskriver, hvad andre aktører i sund-

hedsvæsnet måler kommunerne på, samt giver nogle metodiske bud på, 

hvordan der kan sættes fokus på kvalitet i de kommunale sygeplejeindsatser. 

Endeligt er der indsat en række bilag, som eksemplificerer, hvordan nogle 

kommuner i dag arbejder med kvalitet i relation til sygeplejeindsatserne.   

 

Ved at samle en række metodebeskrivelser ønsker KL at inspirere og give 

input til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i kommunerne.  Flere af me-

toderne er omfattende, hvorfor det ikke er muligt at arbejde med alle meto-

derne på en gang. Yderligere sætter de beskrevne metoder fokus på kvalitet 

på meget forskellige måder. Det er derfor en lokal afgørelse i den enkelte 

kommune, hvordan man ønsker at sætte fokus på kvalitet og hvilke meto-

der, der ønskes taget i brug. Beskrivelserne af kvalitetssikringsmetoderne er 

udarbejdet på et overordnet plan, hvorfor det vil være nødvendigt at gå dy-

bere ned i metoderne inden de tages i brug.  
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Begrebsafklaring 

(Hjemme)sygepleje/(hjemme)sygeplejeindsatser/(hjemme) sygeple-

jeopgaver: henviser til indsatser, der bevilges efter § 138 i sundhedsloven. 

Begreberne bruges synonymt. Sygeplejeindsatser er ikke forbeholdt sygeple-

jersker, men kan udføres af alle faggrupper. Sygeplejeindsatser kan også 

leveres i mange forskellige enheder: hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, ple-

jecentre, sociale botilbud, sygeplejeklinikker, akut- og rehabiliteringspladser, 

akutteams mv.  

 

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.  
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1. Baggrund 

Fremtidens hjemmesygepleje vil komme under pres. Det skyldes, at der 

bliver flere ældre og kronisk syge mennesker og færre menneskelige og 

økonomiske ressourcer til at løfte pleje og behandlingsopgaverne. En væ-

sentlig nøgle til at løse fremtidens udfordringer på ældreområdet handler 

derfor om at skaffe ny viden om udviklingen på sygeplejeområdet med sær-

lig fokus på, hvad der virker, samt hvordan der sikres en høj kvalitet i de 

indsatser, der iværksættes. Dette skal være medvirkende til , at der bliver 

iværksat effektive indsatser, at patienterne hurtigere bliver helbredt, og at 

patienterne bliver oplært til selv at varetage behandlingen i det omfang, det 

er muligt.   

 

Det er en stor udfordring, at der er et meget begrænset kendskab til kvalite-

ten i de kommunale sygeplejeindsatser og ikke kan dokumentere udviklin-

gen på sygeplejeområdet. Dette skyldes, at der ikke er tradition for systema-

tisk at anvende kvantitative og kvalitative mål i de kommunale sygeplejeind-

satser.  

 

Partnerskabsprojektet om dokumentation af sygeplejeindsatser har sat me-

get fokus på, hvordan kommunerne kvantitativt måler, hvilke sygeplejeop-

gaver der løses. Projektet dokumenterer den udvikling, der sker i mængden 

og typer af sygeplejeopgaver i kommunerne. Registreringen af de kvantitati-

ve mål er først og fremmest et ledelsesværktøj, der kan understøtte lokale 

prioriteringer og skabe et bedre grundlag for at styre indsatserne. Hertil 

kommer, at de kvantitative data understøtter det nationale behov for at vise 

en statistisk udvikling i sygeplejeindsatserne.  

 

Når der arbejdes systematisk med dokumentation, er det dog samtidig afgø-

rende at understøtte en høj kvalitet i indsatser. Kvantitative og kvalitative 

mål skal gå hånd i hånd for at sikre, at vi får mest mulig sundhed for pen-

gene. De kvantitative data kan ikke alene fortæller noget om kvaliteten i de 

opgaver, der løses i kommunerne, hvorfor der også er behov for nogle kva-

litetssikringsmetoder, som kan højne og sikre kvaliteten i sygeplejeindsat-

serne. Kommunerne har i forskelligt omfang og på forskellige måder arbej-

det med kvalitet, men der er ikke knæsat nogen stringent praksis.  

 

Der bruges meget energi på kvalitetsudfordringerne i kommunerne uden 

det har resulteret i mærkbar viden om indsatsernes effekt. Derfor er der 

behov for at sætte fokus på kvalitetsmål, så kommunerne i fællesskab kan 

sikre kvaliteten i sygeplejeindsatserne.  
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Med udgangspunkt i inputtene fra partnerskabsprojektet beskriver notatet 

her dels kvalitetsudfordringerne, dels hvilke kvalitetsparametre andre i 

sundhedsvæsnet måler kommunerne på, samt giver nogle bud på, hvordan 

der kan arbejdes med kvalitet i de kommunale sygeplejeindsatser.  

 

2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?  

Kommunerne mangler i dag kvalitetsmål og redskaber til at afdække, hvad 

der sker i kommunen og følge udviklingen i de kommunale sygeplejeindsat-

ser. Som et led i at højne kvaliteten i sygeplejeindsatserne kan der tages ud-

gangspunkt i de indsatser, medarbejderne i hjemmesygeplejen bruger meget 

tid på, og på de områder, hvor de er fagligt udfordret. 

  

En tidsregistrering i KL’s Strategiprojekt fra 2010 viste, at hjemmesygeple-

jen bruger mest tid på følgende indsatser, idet medarbejderne i gennemsnit 

bruger henholdsvis 23,8 % af deres tid på medicinhåndtering, 15,3 % på 

sundhedsdokumentation, 12,6 % på koordinering og sammenhæng i forløb 

samt 12,2 % på sårpleje1. Det store tidsforbrug på disse indsatser skaber en 

forventning fra omverden om, at den store erfaring medfører høj kvalitet i 

indsatserne. Til trods for det store tidsforbrug er der store udfordringer 

med at skaffe brugbar dokumentation, skabe sammenhængende patientfor-

løb samt undgå fejl i medicineringen.  

For eksempel peger en undersøgelse på, at op mod 40 % af indlæggelserne 

blandt ældre medicinske patienter på de medicinske afdelinger skyldes læ-

gemiddelrelaterede problemer2.  Ligeledes viste embedslægernes tilsynsrap-

port fra 2010, at der i 9 % af stikprøverne i 2010 ikke var overensstemmelse 

mellem det antal tabletter, der stod på beboerens medicinskema, og det an-

tal tabletter, der var hældt op til beboeren. Det er eksempler som disse, der 

giver anledning til at sætte fokus på behovet for en styrket faglig kvalitet i 

de indsatser, der bruges meget tid på, samt en opkvalificering af de medar-

bejdere der håndterer medicin. Det vil desuden medvirke til at opbygge en 

større respekt for de kommunale sygeplejeindsatser, der i mange tilfælde 

leveres på et højt fagligt niveau.  

 

2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb  

Erfaringerne fra kommunerne i partnerskabsprojektet har vist, at mange 

sygeplejersker oplever at blive målt på kvantitative mål såsom antal patient-

besøg, antal sårskift og antal medicindoseringer. Denne fokusering på kvan-

                                                 
1KL, Hjemmesygepleje – Dokumentation og styring. 2010 

2 Pharmakon. Temarapport. Tværgående analyse af projekter om medicingennemgang i 

Danmark. 2008;Version 1.2. 
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titative mål er sandsynligvis en afledt konsekvens af BUM-modellen på æld-

reområdet, hvor fokus primært har været på time- og minutregistrering. Det 

er vigtigt for ledelsen, at vide hvilke sygeplejeindsatser der leveres, kende 

kvaliteten i indsatserne, samt hvor lang tid der bruges på de forskellige ind-

satser, for at kunne styre og prioritere sygeplejeindsatserne. Et ensidigt fo-

kus på antallet af indsatser der leveres siger imidlertid ikke noget om kvali-

teten i de indsatser, der leveres. I projektet har der været enighed om, at der 

er behov for at få tænkt kvantitet og kvalitet sammen, for fremadrettet at 

kunne sige noget om kvaliteten i indsatserne.  

 

Et ensidigt fokus på kvantitet, som fx antal patientbesøg og antal sårskift, 

kan have nogle organisatoriske konsekvenser. Medarbejderne bliver indirek-

te ledt imod ensidigt at varetage de indsatser, der fremgår af deres køreli-

ster, samt på at løse flest mulige opgaver frem for at have fokus på det sam-

lede patientforløb og en helhedsorienteret indsats. Dette skyldes ikke, at 

medarbejderne ikke ønsker eller mangler evnerne til at planlægge og gen-

nemføre mere helhedsorienterede indsatser med fokus på kvaliteten. Det 

skyldes i langt højere grad, at medarbejderne sætter fokus på de parametre, 

de oplever at blive målt på fra ledelsens side. 

 

Der kan fx sættes fokus på kvaliteten i indsatserne, ved at fokuserer på ele-

menterne i sygeplejeprocessen:  

 Sygeplejefaglig udredning  

 Opstille mål  

 Planlægge sygeplejehandlinger  

 Udføre sygeplejehandlinger  

 Evaluere graden af målopfyldelse samt kvaliteten af handlingerne  

Dette er i tråd med, at embedslægerne gennem flere år har påpeget, at der 

ikke i tilstrækkelig grad bliver iværksat systematiske udredninger af patien-

terne og systematisk følges op på de igangsatte indsatser. Det er væsentligt, 

at der kommer mere fokus på udredning, målrettede indsatser og opfølg-

ning, da det er vigtige parametre i forhold til at måle og udvikle kvaliteten i 

de sygeplejeindsatser, der leveres i kommunerne. Udredning af patienterne 

er en forudsætning for at få viden om årsagen til patienternes problemstil-

linger og efterfølgende iværksætte en målrettet indsats, der både har til for-

mål at afhjælpe patienternes helbredsproblemer nu og her samt forebygge 

nye tilfælde. Ligeledes er opfølgning en forudsætning for at få den nødven-

dige viden om, hvorvidt den iværksatte indsats har den ønskede effekt, eller 

om der skal igangsættes en anden indsats. En systematisk opfølgning vil 

yderligere give viden om, hvorvidt der tidligere er iværksat en indsats med 

en god effekt ved en lignende problemstilling. 
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Forløb, hvor patienterne bliver udredt, hvor der bliver iværksat en målrettet 

indsats, og hvor der løbende bliver fulgt op, kan bidrage til en højere faglig 

kvalitet, da det kan skabe et grundlag for at reducere behandlingstiden samt 

forebygge nye pleje- og behandlingsforløb. 

 

Behovet for øget fokus på udredning og opfølgning kan blandt andet syn-

liggøres med et eksempel fra ernæringsområdet. På landets plejecentre er ca. 

60 % af beboerne underernæret (dvs. BMI under 24), en tilstand som har 

været kendt siden 19993, uden at antallet af underernærede er blevet reduce-

ret. Ved gennemgang af patientjournaler er det tydeligt, at det sundhedsfag-

lige personale løbende vejer patienterne, udregner BMI og er bevidste om, 

hvilke patienter der er undervægtige. På trods af dette er det vanskeligt at 

finde dokumentation i journalerne for, at patienterne bliver udredt, og at 

der bliver lavet målrettede indsatser, der kan afhjælpe vægtproblemet samt 

forebygge nye tilfælde. I mange tilfælde får underernærede patienter prote-

indrik, uden at årsagen til underernæringen bliver identificeret. En god er-

næringstilstand er altafgørende for den almene sundhedstilstand og andre 

sygeplejeindsatser, fx er ernæringstilstanden vigtig for succesfuld sårheling. 

Her kan en grundig udredning og målrettet ernæringsindsats danne grundlag 

for, at sårhelingsprocessen forkortes, antallet af sårskift reduceres og evt. 

nye sår forebygges. 

 

Forventeligt kan der opnås en større gevinst ved at lave strukturerede ar-

bejdsgange, hvor kvalitative og kvantitative mål tænkes sammen, så de til 

sammen er fokuseret mod mere helhedsorienterede patientforløb. Det er 

ikke afgørende, at en sygeplejerske kan skifte 10 sår på en dag, hvis en 

grundig udredning og en målrettet indsats fx kan reducere antallet af sår-

skift og nedsætte sårhelingsprocessen. Der er behov for et ledelsesfokus, 

der får medarbejderne til at anskue det som deres fornemste opgave at ska-

be kvalitet, sammenhæng og helhed i patientforløbene. 

 

2.2 Gode erfaringer med kvalitet  

Systematisk sårbehandling er et eksempel på, at det er lykkedes en del 

kommuner at skabe strukturerede arbejdsgange, der har reduceret tidsfor-

bruget på sår, forebygget forekomsten af sår samt medført en økonomisk 

besparelse på sårpleje. 

 

I Danmark er 0,2 % af befolkningen i kontakt med sundhedssektoren på 

grund af kroniske sår – og mindst lige så mange patienter har sår uden kon-

                                                 
3 Beck, AM, Ovesen LF. Vurdering af ældre indlagte patienters ernæringsmæssige risiko, 

Ugeskrift for Læger 1999; 147: 6477-6479 
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takt. Sårpatienter er hovedsageligt ældre. 80 % af har konstante smerter, 

mens 40 % har voldsomme smerter4. Derfor er der behov for at fokusere på 

strukturerede forløb og optimal anvendelse af de ressourcer, der findes lo-

kalt. En af metoderne kan bestå i at få stillet en årsagsdiagnose for sårets 

opståen gennem anvendelse af moderne teknologier såsom telemedicin og 

e-læring. Telemedicinske sårløsninger har påvist store fordele, ikke mindst for 

patienten. Patienten diagnosticeres tidligere og får dermed startet behandlingen 

af den tilgrundliggende årsag hurtigere., hvilket understøtter en hurtigere sår-

opheling. Dette kræver en ledelsesmæssig opbakning og et velfungerende 

tværsektorielt samarbejde. 

 

”Sår-i-Syd” er et projekt, der har været med til at strukturere arbejdsgange-

ne, så sårene bliver udredt, der bliver iværksat en målrettet indsats, foretaget 

løbende opfølgninger og løbende lavet dataopsamlinger, som gør det muligt 

at skabe sig et overblik over sårenes udvikling. ”Sår-i-Syd” er et tværsekto-

rielt projekt om telemedicinsk sårbehandling mellem sygehuse i Region 

Syddanmark og et antal sønderjyske kommuner. Telemedicinsk sårbehand-

ling er en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor telemedicin bidrager til et 

tættere samarbejde mellem kommune og sygehus om behandling og pleje af 

patienter med kroniske sår. I telemedicinsk sårbehandling følges og doku-

menteres sårets udvikling i ord og billeder i en webbaseret sårdatabase. Bi l-

lederne tages af den kommunale sygeplejerske og sendes via en mobiltele-

fon fra patientens eget hjem til sygehusets læger.  

 

Projekt ”Sår-i-Syd” har påvist et arbejdskraftbesparende potentiale, idet 

patienten undgår rutinekontroller på sygehuset ved, at patienterne i højere 

grad kan plejes i eget hjem. Endvidere har projektet vist, at den telemedicin-

ske samarbejdsform faciliterer en arbejdsdeling mellem de involverede parter i 

henhold til LEON-princippet, og at der er økonomiske gevinster for såvel 

kommune som region forbundet med den telemedicinske behandlingsform.5  

 

3. Hvad måler eksterne interessenter sygeplejen på? 

Det er afgørende, at kommunerne i fællesskab får sat fokus på udfordrin-

gerne med at tænke kvalitet og kvantitet sammen, så der kan dokumenteres 

en udvikling og siges noget om kvaliteten i de kommunale indsatser. Kom-

munerne skal spille aktivt ind i debatten om kvalitet og udvikling af sund-

hedsvæsnet, hvis eksterne interessenter i sundhedsvæsenet, såsom regioner-

ne, regeringen og de praktiserende læger, ikke fortsat skal være dem, der 

definerer og vurderer kvaliteten af de sygeplejeindsatser, der leveres i kom-

                                                 
4 Region Syddanmark. Telemedicin i sårbehandlingen – Mini MTV. 2008 

5 Region Syddanmark. Telemedicin i sårbehandlingen – Mini MTV. 2008 
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munerne. I dag måles kommunerne i høj grad på nogle kvalitetsparametre, 

som eksterne aktører har opsat, eller som sygehusene eller almen praksis 

allerede bliver målt på, såsom utilsigtede hændelser (UTH), sammenhæn-

gende patientforløb og forebyggelige (gen)indlæggelser. Uafhængigt af om 

kommunerne ønsker at blive målt på disse kvalitetsparametre, er de kom-

met for at blive, hvorfor kommunerne må forholde sig til dem. Det er afgø-

rende, at kommunerne kan spille stærkere ind i debatten om kvalitet og væ-

re med til at definere hvilke kvalitetsparametre, kommunerne skal måles på i 

fremtiden. Det forudsætter, at kommunerne bliver enige om nogle fælles 

kvalitetsparametre at måle sygeplejen på.  

3.1 Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser 

Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne en større rolle på sund-

hedsområdet. Samtidig blev der i finansieringen af regionernes sundhedsud-

gifter indført et kommunalt finansieringsbidrag. Dette betød, at ca. 20 % af 

sygehusenes udgifter skulle finansieres af kommunerne – ca. 10 % gennem 

et fast grundbidrag pr. indbygger i kommunen og ca. 10 % som en aktivi-

tetsbaseret medfinansiering per indlæggelse. Fra regeringens side var der 

lagt op til at give kommunerne et incitament til at yde en effektiv forebyg-

gelses-, trænings- og plejeindsats, og derved incitamenter til i højere grad at 

bidrage til at begrænse patienternes behov for behandling i det regionale 

sundhedsvæsen6.  

Dette har ikke i det omfang, man havde forventet, givet anledning til at ar-

bejde systematisk med forebyggelse af (gen)indlæggelser, hvorfor kommu-

nernes medfinansiering af sygehusene fra 1. januar 2012 er blevet ændret.  

 

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på det somatiske område er blevet 

øget til ca. 20 % med en modsvarende reduktion af det kommunale grund-

bidrag. Det betyder, at det i dag koster mellem 13.000-15.000 kr. hver gang 

en patient bliver indlagt uanset længden på indlæggelsen7. Sigtet er at øge 

det kommunale fokus på at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggel-

ser og genindlæggelser via en effektiv forebyggelses- og plejeindsats. Med 

disse lovændringer bliver der således indirekte sat lighedstegn mellem 

kommunernes evne til at forebygge (gen)indlæggelser og kvaliteten i de ind-

satser, der leveres i kommunerne.  

 

I kommunerne kan der være en gevinst ved at koble medfinansieringen tæt-

tere sammen med hjemmesygeplejen, da det kan synliggøre de økonomiske 

konsekvenser, en indlæggelse har. Det vil synliggøre, hvor mange medar-

bejdertimer kommunerne kan få for medfinansieringsbidraget.  

                                                 
6 Finansministeriet. Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. 2010  

7Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 - Kommunal medfinansiering 2012 
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Antallet af indlæggelser og genindlæggelser kan i en vis udstrækning reduce-

res, hvis der arbejdes systematisk med de forebyggelige genindlæggelser, der 

er defineret af Sundhedsstyrelsen som forebyggelige diagnoser8:  

 Ernæringsbetinget blodmangel 

 Knoglebrud 

 Tarminfektion  

 Blærebetændelse  

 Nedre luftvejssygdom  

 Forstoppelse  

 Væskemangel 

 Tryksår  

 Sociale og plejemæssige forhold 

Både ud fra en samfundsøkonomisk betragtning og et patientperspektiv 

giver det god mening at arbejde med forebyggelse af genindlæggelser. Ved 

at undgå unødvendige indlæggelser skabes der mere sundhed for pengene, 

da det ofte er langt dyrere at behandle en patient på sygehuset end i eget 

hjem.  Hertil kommer, at de fleste ældre har vanskeligt ved at klare mange 

ture på sygehuset, og deres risiko for at få infektioner er højere på sygehu-

set, end hvis de behandles i deres eget hjem9. Incitamentstrukturen i medfi-

nansieringen forudsætter dog, at de patienter, der bliver indlagt, er kendte i 

det kommunale sundhedssystem. Dette er ikke altid tilfældet.  

 

I arbejdet med at forebygge (gen)indlæggelser er det vigtigt at være bevidst 

om, at kommunens sundhedspersonale ikke selvstændigt er ansvarlige for, 

at en patient indlægges. Der er flere faktorer, der har indflydelse på indlæg-

gelsen. Eksempelvis kan patientens praktiserende læge og pårørende have 

afgørende indflydelse på, om patienten indlægges. Det kan således ikke 

uden videre antages, at de forebyggelige indlæggelser undgås, selv om der 

arbejdes systematisk med at forhindre det. Det må dog antages, at en tyde-

liggørelse af, hvor mange indlæggelser der forekommer, giver kommunerne 

mulighed for at sætte fokus på de sygdomsgrupper, hvor der er relativt 

mange indlæggelser, hvorfor der med fordel kan gennemføres en nærmere 

analyse og igangsættes forebyggende tiltag. 

 

I Nordsjælland har 5 kommuner og 2 hospitaler i et tværsektorielt projekt 

samarbejdet om at reducere antallet af (gen)indlæggelser hos +60årige der 

modtager indsatser fra kommunen. Læs om projektet, dets metoder og re-

sultater i bilag 1.    

                                                 
8 Sundhedsstyrelsen: Monitorering af Sundhedsaftalerne 2011  

9 Indenrigs- og sundhedsministeriet. Øget fokus på de gode resultater.  2010  
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3.2 Sammenhængende patientforløb 

At skabe sammenhængende og koordinerede patientforløb er en stor ud-

fordring i såvel primær som sekundær sektor. Det gør sig både gældende på 

tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet (sygehuse/praksissektor og kommu-

ner) og internt mellem de forskellige faggrupper og forvaltninger i kommu-

nen.  

 

For at skabe gode, sammenhængende forløb kræver det et stærkere samar-

bejde mellem medarbejderne i sundhedsvæsnet. Der er behov for, at sund-

hedspersonalet i kommunerne og regionerne får en større viden, indsigt og 

forståelse for hinandens arbejde, ved fx at etablere fælles skolebænk, flere 

forsøg med shared care modeller om samarbejde mellem sektorer, samt 

planlægge jobrotation, hvor medarbejderne komme i praktik hos hinanden. 

Dette kunne skabe grobund for netværksdannelse blandt medarbejderne på 

tværs af sektorer og derved bedre samarbejde til patienternes bedste. 

 

Gode og sammenhængende patientforløb forudsætter, at relevant viden skal 

være tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted, så patienterne 

ikke tabes mellem to stole. Sundhedsaftalerne er et vigtigt og nødvendigt 

redskab til sikring af både sammenhæng, kvalitet samt effektivitet. Der kan 

fx i regi af sundhedsaftaler udarbejdes samarbejdsaftaler, der sikrer, at der 

for relevante ældre medicinske patienter er mulighed for opfølgning kort tid 

efter udskrivelse fra sygehus med henblik på at sikre sammenhæng samt 

reducere genindlæggelser.  

 

Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er et eksempel 

på en proces, der skal bidrage til, at den ældre medicinske patient oplever en 

tryg, sammenhængende indsats og høj kvalitet i hele forløbet fra kontakt til 

egen læge over indlæggelse og i den videre indsats i eget hjem. I et samarbejde 

mellem KL og Regionerne ønsker regeringen og satspuljepartierne at under-

støtte dette med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. 

Af initiativer i handleplanen kan fx nævnes: opfølgende hjemmebesøg, styrkel-

se, samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakut-

te/akutte tilbud og fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorer10.  

 

Koordinering af patientforløb er en kernekompetence hos sygeplejerskerne, 

da de er den eneste faggruppe i sundhedsvæsnet, hvor koordinering indgår 

som et selvstændigt fokusområde i uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at der 

kommer fokus på, hvordan sygeplejerskerne kan understøtte de sammen-

hængende patientforløb, uden det nødvendigvis kræver omfattende kompe-

tenceudvikling.   

                                                 
10 Regeringen. National handleplan for den ældremedicinske patient. 2010 
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Det gode samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis fordrer 

desuden, at sundhedspersonalet i de forskellige sektorer ikke skaber en 

unødig oplevelse af manglende sammenhæng i patientforløbet samt skaber 

mistillid til sundhedsvæsnet. Hvis patienterne oplever, at arbejdsgangene i 

andre dele af sundhedsvæsnet bliver omtalt negativt, vil det øge deres ople-

velse af manglende sammenhæng og skabe mistillid. For eksempel oplever 

nogle patienter, når de er indlagt på sygehuset, at sundhedspersonalet for-

tæller dem, at de ikke skal blive overrasket, hvis sundhedspersonale fra 

kommunen ikke kommer på besøg de første par dage efter udskrivelsen. 

Ligeledes kan patienterne opleve, når de kommer tilbage til kommunen ef-

ter en indlæggelse, at sygeplejerskerne fortæller, at der er fejl i den medsend-

te medicin fra sygehuset, men at det er helt normalt, hvorfor patienterne 

ikke skal blive bekymret. Eksempler som disse bevirker, at patienterne ikke 

oplever, at der er sammenhæng i forløbet, og samtidig skaber det mistillid til 

sundhedsvæsnet. Derved skyldes nogle af de dårlige oplevelser ved sektor-

overgange en uhensigtsmæssig kultur, hvor sundhedspersonalet selv er 

medvirkende til at skabe mistillid hos patienterne.   

 

Organisering udfordrer sammenhængende forløb 

Da strukturreformen trådte i kraft i 2007, blev mange af landets kommuner 

sammenlagt. Desuden har kommunerne oplevet, at opgaver på ældreområ-

det er vokset og blevet mere specialiserede. De store kommuner og det 

voksende antal komplekse opgaver har bevirket, at flere kommuner har 

valgt at organisere henholdsvis hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, plejecen-

tre, træning mv. i selvstændige enheder.  

 

Silostrukturen udfordrer kommunernes mulighed for at levere den kvalitet 

og det sammenhængende forløb, som patienterne efterspørger. Dette har 

bevirket, at der internt i kommunen skabes sektorovergange mellem for-

skellige faggrupper i kommunen. Funktionsopdelingen giver nogle pro-

blemstillinger, der minder om dem, der ses i overgangene mellem kommu-

ner og sygehuse. Det kalder på dygtige ledere på alle niveauer, der formår at 

skabe sammenhængende og koordinerede patientforløb på tværs af de en-

kelte enheder, traditioner, sprog og specialer. 

 

Koordineringen bliver bl.a. relevant, når en borger modtager hjælp fra for-

skellige faggrupper i kommunen. Hvis der fx kommer personer fra fire for-

skellige enheder i kommunen og spørger en patient om de samme ting in-

den for få dage, mister patienterne tålmodigheden og tilliden til, at det 

kommunale system kan levere en sammenhængende indsats. I disse tilfælde 

er der behov for en større koordinering samt deling af elektroniske doku-

menter.  
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4. Anerkendte kvalitetssikringsmetoder 

På baggrund af diskussionerne i projektet præsenteres der i dette afsnit syv 

anerkendte metoder til at højne kvalitet. Metodebeskrivelserne, skal anskues 

som inspiration til det lokale kvalitetsarbejde i forhold til sygeplejeindsatser.  

Metoderne er i varieret grad afprøvet i kommunerne. Ved at bringe kvali-

tetssikringsmetoder mere i spil i den kommunale praksis, skabes der et 

grundlag for, at de kvantitative data, der indsamles gennem partnerskabs-

projektet, og kvalitetsmålinger i højere grad kan komme til at understøtte 

hinanden i den daglige opgaveløsning.  

 

Flere af metoderne er omfattende, og det vil ikke være muligt at arbejde 

med dem alle på en gang. Det er en lokal beslutning, hvordan det ønskes at 

arbejde med kvalitet. Metoderne måler noget forskelligt, hvorfor det er af-

gørende at være fuldt bevidst om, hvilken kvalitet man ønsker at sætte fo-

kus på, før der udvælges metode(r), og kvalitetsarbejdet igangsættes. 

4.1 Kliniske retningslinjer 

Kliniske retningslinjer er evidensbaserede anbefalinger, der kan anvendes i 

klinisk praksis, når der skal træffes beslutning om, hvordan der iværksættes 

fyldestgørende og korrekte sundhedsfaglige indsatser i specifikke kliniske 

situationer. Derved kan det anskues som et redskab, der skaber kvalitet i de 

daglige indsatser, idet retningslinjerne giver konkrete vejledninger til be-

handling og plejeindsatser, samt understøtter beslutninger i forbindelse med 

behandlingen af den enkelte patient.  

Kliniske retningslinjer kan være meget forskellige, både med hensyn til hvad 

de omfatter, og hvordan de beskrives, herunder detaljeringsgraden. De kan 

bruges til at beskrive sygdomme eller kliniske procedurer som f.eks. lever-

biopsi eller kateteranlæggelse. Hertil kommer, at de både kan være mono-

faglige og tværfaglige. Kliniske retningslinjer kan indgå som grundlag for en 

del af en patientforløbsbeskrivelse11. 

Kliniske retningslinjer understøtter behandlingens kvalitet ved fx at:  

 Øge personalets kompetencer  

 Samle og præsentere nyeste viden  

 Angive forslag til indikatorer til lokal kvalitetssikring  

 Begrænse uhensigtsmæssig variation og sikre ensartet behandling 

 Forebygge utilsigtede hændelser 

                                                 
11 Vibeke Krøll. Kliniske Retningslinjer – Hvordan og hvorfor. 2011 Munksgaard Dan-

mark.   
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 Fungere som en brobygger fra forskning til praksis og dermed facil i-

terer til en kontinuerlig kvalitetsudvikling 

 Støtte personale (og patienter) ved kliniske beslutninger, kan give 

brugere, pårørende og det bredere samfund indsigt i , hvad der kan 

tilbydes inden for bestemte kliniske problemstillin-

ger/behandlingsområder. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de eksisterende kliniske retnings-

linjer på sygeplejeområdet alle er udviklet målrettet mod indsatser, der leve-

res på sygehuse. Der er en række særlige forhold i de kommunale sygepleje-

indsatser, som gør, at de nuværende kliniske retningslinjer kun i begrænset 

omfang kan oversættes og anvendes i den kommunale praksis. Hertil kom-

mer, at der på nuværende tidspunkter kun er et meget begrænset antal klini-

ske retningslinjer til rådighed. 

KL har sammen med Sundhedskartellet iværksat et omfattende treårigt pro-

jekt, hvor formålet er at udvikle en række nye kliniske retningslinjer og til-

hørende instrukser indenfor følgende områder:  

 Apopleksi 

 Hverdagsrehabilitering 

 Palliation 

 Udredning og forebyggelse af indlæggelser 

I projektet vil der også blive peget på en fremtidig organisatorisk drift af en 

forsat udvikling af nye relevante kliniske retningslinjer og instrukser. 

I dag er der flere kommuner, der arbejder med sygeplejefaglige instrukser 

udsprunget af kliniske retningslinjer som et led i at højne kvaliteten i indsat-

serne. I bilag 2 er det beskrevet, hvordan Aarhus Kommune arbejder med 

norske sygeplejeprocedurer, der er udarbejdet gennem systematisk vurde-

ring og opsummering af international forskning. 

4.2 Journalaudit 

Hvad er det, vi gør i den daglige praksis? Gør vi det godt nok? Gør vi det, vi 

siger, vi gør? Hvad er ”best practice” på vores område? Det er bare nogle af de 

spørgsmål, som et auditforløb kan være med til at svare på.  

Journalaudit er et redskab til systematisk faglig vurdering og evaluering af en 

afgrænset fagpraksis med henblik på udvikling heraf. Journalaudit er en kvali-

tativ metode til systematisk kvalitetsvurdering i praksis, hvor et antal tilfæl-

digt udvalgte patientjournaler bliver gennemgået i forhold til vurdering af 

konkrete processer, fx patientforløb eller arbejdsgange. Gennemgangen bliver 

foretaget med henblik på at vurdere kvaliteten af indsatsen.   
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Den særlige styrke ved journalaudit er, at det er en praksisorienteret metode, 

som kan anvendes til forskellige typer af kvalitetsarbejde – store som mindre 

forløb – og der er mulighed for at inddrage fagpersoner i arbejdet fra start til 

slut. 

 

Metoden giver mulighed for at undersøge, evaluere og udvikle den praksis, som 

fagpersonerne er en del af, idet der sættes fokus på specifikke problemstillinger 

i hverdagen inden for områder, hvor det ønskes at højne kvaliteten og drage 

læring. Eksempler på hvad journalaudit kan anvendes til:  

 Journalaudit til evaluering af målopfyldelse: Her er formålet at vurdere, 

om på forhånd opsatte kvalitetsmål er indfriet.  

 Journalaudit til faglig udvikling: Journalaudit kan bruges med henblik på 

at udvikle god faglig praksis. Herunder faglig udvikling og udarbejdelse 

af anbefalinger til best practice 

 Journalaudit til vurdering af kritiske forløb og hændelser: Journalaudit 

kan anvendes med det formål at vurdere særligt kritiske hændelser og 

forløb med henblik på at forhindre, at eventuelle fejl eller utilsigtede 

hændelser bliver gentaget 

 Journalaudit til vurdering og fortolkning af monitoreringsdata: Journal-

audit kan bruges som et redskab til at vurdere og evaluere på systematisk 

og kontinuerligt indsamlede data med henblik på en faglig analyse af den 

pågældende indsats, som monitoreres.  

 

Kvalitetsmål til journalaudit gennemgang 

Til foretagelse af journalaudit skal der opsættes kvalitetsmål, som beskriver de 

resultater, organisationen stræber hen imod. Sådanne mål kan formuleres enty-

dige og målbare, fx i form af procentsatser for målopfyldelse, eller som blødere 

hensigtserklæringer for en ønsket udvikling.   

 

Efterfølgende skal der indsamles og analyseres data, som belyser den faktiske 

praksis i organisationen, med henblik på en vurdering af om kvalitetsmålene 

opfyldes, eller om der skal foretages justeringer eller korrektioner af indsatser-

ne, så målene nås. Se processen i nedenstående figur12:  

                                                 
12 Region Midtjylland. Om Audit – En metode til læring og kvalitetsudvikling i fagpraksis. 

2009 



 

  17 

 
 

Kommunen kan fx have følgende målsætninger:  

 Før der iværksættes nye indsatser, skal der foretage en sygeplejefaglig ud-

redning, og der skal systematisk følges op på de i gangværende indsatser 

 Antallet af underernærede ældre skal mindskes med X %. Der skal altid 

foretages en ernæringsscreening hos underernærede ældre.  

 Flest mulige patienter skal oplæres i at dryppe deres egne øjne, og tage 

insulin.  

Når målene er opsat, skal der indsamles data, som dokumenterer den fakti-

ske praksis. Der kan fx udtrækkes et antal journaler fra EOJ-systemet, på 

nye patienter, underernærede patienter eller patienter der får dryppet øjne. 

Ved at analysere disse data, kan det vurderes, om målene er i overensstem-

melse med den daglige praksis, eller om der skal foretages korrektioner.    

 

På sygehusene er journalaudit en kendt og hyppigt anvendt kvalitetssikringsme-

tode, hvorimod der ikke er tradition for systematisk at arbejde med journalau-

dits i kommunerne. I bilag 3 er det beskrevet, hvordan der i projektet om fore-

byggelse af genindlæggelser i 5 kommuner og på 2 sygehuse blev arbejdet med 

forløbsnære audits. Eksemplet i bilag 3 beskriver auditforløb, der både foregår i 

kommunerne, på sygehusene og i almen praksis, men fremgangsmåden og me-

toden kan også give inspiration til, hvordan der kan arbejdes med journalaudit 

lokalt i kommunerne.  

 

4.3 Evaluering  

Evaluering er en metode til fx at dokumentere effekten af en igangværende 

eller afsluttet indsats, identificere uhensigtsmæssig praksis eller pege på en 

praksis til efterfølgelse for andre.   

 

Kvalitetsmål 

- hvad vil vi opnå 

Data 

-dokumentation af 
det vi faktisk gør 

Analyse af data 

- når vi 
kvalitetsmålene? 

 

Justeringer 

- korrektion af 
indsatserne 

 



 

  18 

Evaluering er systematisk indsamling af informationer og data, der giver et 

grundlag for at skabe viden om organisering og virkninger af konkrete ind-

satser. Formålet med at gennemføre evalueringer er at fremme kvaliteten og 

en effektiv ressourceudnyttelse. Den praktiske anvendelse af en evaluering 

kan placeres mellem udvikling og læring på den ene side og kontrol og sank-

tioner på den anden side. 

 

Udgangspunktet for enhver evaluering er et konkret fænomen, som af bestem-

te grunde og af bestemte parter ønskes vurderet, fx offentlige serviceindsatser, 

informationskampagner, projekter og programmer. Evalueringer har til formål 

at foretage en vurdering af den igangsatte indsats. Vurderingerne kan foretages 

på baggrund af udvalgte kriterier, der belyses og analyseres gennem informati-

oner og data, der er indsamlet til formålet eller allerede findes fx som admini-

strative eller registerbaserede data.  

 

Grundlaget for at kunne vurdere virkninger og effekter af indsatser er tilveje-

bringelse af de relevante informationer og data, som evalueringens analyser kan 

bygge på, og viden kan udvikles ud fra. Hvis en evaluering fx viser, at en given 

indsats er god, så kan den praktiske anvendelse bestå i, at det besluttes, at der 

ikke skal foretages ændringer. Men ellers kan ændringer spænde fra små juste-

ringer til radikal omlægning eller ligefrem nedlæggelse af en indsats.  

 

Effektevaluering og procesevaluering  

Effektevalueringer finder effekten af en indsats, mens procesevalueringer fin-

der fremmende og hæmmende forhold for at opnå en effekt fra en indsats. 

Metoderne til dataindsamling og analyse er ofte forskellige. Hvor effektevalue-

ringer med statistiske analyser kan have fokus på tal, så kan procesevalueringer 

supplere med ord og begreber.  

 

Effektevalueringer kan anvendes til at dokumentere, hvilken effekt der kan 

tilskrives en given indsats. Effekterne kan både være forudsete og uforudsete, 

positive og negative og inden for såvel som uden for det tilsigtede område. 

Effekten kan endvidere opgøres på kort eller længere sigt. Det er som regel 

praktisk umuligt at dække alle disse typer af effekter, men det kan være hen-

sigtsmæssigt at være opmærksom på, hvilke typer effekter evalueringen tænkes 

at omfatte. Mange evalueringer fokuserer på holdninger og vurderinger i stedet 

for konkrete resultater eller adfærd. Hvis målet med aktiviteten ikke er hold-

ningsbearbejdning, men fx at reducere antallet af underernærede, så kan det 

være en særdeles usikker tilgang at beskrive viden og holdninger. Først og 

fremmest er det veldokumenteret, at der ikke er nogen entydig sammenhæng 

mellem holdninger og konkret adfærd. En positiv holdning til systematisk er-
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næringsscreening og opfølgning behøver ikke at hænge sammen med, at det 

faktisk effektueres13. 

 

Virkningsevaluering 

I virkningsevaluering indgår både ”at virke” dvs. en proces og ”virkning” i  

betydningen effekt. Der bygges således bro mellem processer og effekter.  

 

I evalueringen tages der udgangspunkt i tydeliggjorte forestillinger om, 

hvorfor og hvordan en given indsats virker. Virkningsevaluering er en reali-

tetstest af forestillinger om virkning af en given indsats/program, og derfor 

er virkningsevaluering et redskab til at fremme læreprocesser. Disse forestil-

linger kaldes programteorien. Programteorien giver en forklaring på, hvor-

dan indsatsen omsættes til resultater. Evalueringens hovedspørgsmål er så-

ledes: kan vi bekræfte, afkræfte eller udvikle programteorien – alt sammen 

med henblik på en løbende forbedring af indsatsen. 

 

I mange tilfælde vil virkningsevaluering imidlertid føre til, at evaluator kan 

opstille forslag til, hvordan indsatsen kan forbedres. Med virkningsevalue-

ring vælges ikke på forhånd nogen bestemt dataindsamlingsmetode,  der kan 

både anvendes spørgeskemaer, observation, fokusgrupper, statistik, osv. alt 

efter, hvordan modellen konkret udmøntes.  

 

Virkningsevaluering har ligesom målopfyldelsesevaluering en interesse i at 

finde ud af, hvorvidt indsatsen har medvirket til at bestemte mål er nået. 

Men virkningsevaluering adskiller sig fra typisk målopfyldelsesevaluering på 

følgende punkter: a) Virkningsevaluering fokuserer specielt på forklaringer. 

b) Virkningsevaluering er ikke så interesseret i de samlede effekter, men 

mere hvad virker for hvem, hvornår og hvordan og under hvilke omstæn-

digheder. c) Virkningsevaluering er bedre end målopfyldelsesevaluering til 

at give råd om, hvad der skal til for at få indsatsen til at virke bedre 14. 

 

 

4.4 Den Danske Kvalitetsmodel – Kommunal sygepleje  

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har siden 

2005 planlagt og udviklet Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et 

nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der 

udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv15. 

DDKM har til formål at:   

                                                 
13 Olaf Rieper. Håndbog i evaluering - Metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt 
af offentlige indsatser. 2004. AKF-Forlag 
14 Dahler-Larsen Peter & Krogstrup, Hanne Kathrine Nye veje i evaluering, 2003, Systime.  
15 IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandard for det kommunale sund-
hedsvæsen – Sygepleje. 2001 
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 Fremme samarbejdet mellem sektorerne  

 Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb  

 Skabe løbende kvalitetsudvikling  

 Inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring 

i den daglige praksis  

 Dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet  

 Sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer  

 

Som en del af DDKM er der udviklet fem standardpakker, som er særligt mål-

rettet kommunerne, herunder en standardpakke, der sætter fokus på kvalitet i 

de kommunale sygeplejeindsatser. Denne kommunale model kan anskues som 

et kvalitetssikrings- og udviklingssystem. Modellen kan både bidrage til højere 

kvalitet i sygeplejeindsatserne og bruges som et redskab til at systematisere 

indsatserne, så ledelse og medarbejdere sammen kan skabe en sammenhæn-

gende organisation. Af nedenstående figur fremgår opbygningen og indholdet i 

standardpakken til den kommunale sygepleje.   
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For hvert af de områder, der fremgår af figurens bokse, er der udarbejdet 

akkrediteringsstandarder. Standarderne er med til at sikre kvalitet i de 

kommunale sygeplejeindsatser, idet der stilles krav til, at den forudgående 

planlægning sikres, indsatsen implementeres, der følges op på indsatsen og 

ledelsen tager ansvar for indsatsernes kvalitet. Akkrediteringsstandarderne 

er bygget op omkring følgende fire områder:  

Planlægge: Der skal foreligge retningsgivende dokumenter, der beskriver, hvor-

dan kvalitetsmålet i den givne akkrediteringsstandard nås. 

Udføre: Implementeringen af de retningsgivende dokumenter skal sikres   

Undersøge: Man skal overvåge kvaliteten af stedets strukturer og processer samt 

de leverede indsatser  

Handle: Ledelsen skal vurdere resultaterne af overvågningen samt prioritere og 

iværksætte tiltag, hvor der er kvalitetsbrist. 

 

Horsens Kommune er blandt de kommuner, der har valgt at implementere og 

lade sig akkreditere i forhold til DDKM. I bilag 4 er det beskrevet, hvordan 

Horsens Kommune arbejder med DDKM, og hvilke erfaringer de har gjort 

sig.  

 

4.5 Patientoplevet kvalitet 

Patientoplevet kvalitet er en metode til at måle den oplevede kvalitet. Den 

oplevede kvalitet fokuserer på brugernes oplevelse af servicen, fx om pati-

enterne føler sig godt informeret, føler sig inddraget og behandlet med re-

spekt, føler at pårørende er blevet inddraget i passende omfang, samt hvor-

vidt patienten har oplevet fejl. Dette er en brugbar indikator for og legiti-

mering af kommunens kvalitetsniveau, om end den ikke kan stå alene som 

en selvstændig metode til at sikre kvalitet i de kommunale sygeplejeindsat-

ser. Målinger af patientoplevet kvalitet er et strategisk værktøj, som kommu-

ner kan anvende i deres arbejde med at skabe forbedringer af deres service. 

Værktøjet er med til at udpege og prioritere konkrete indsatsområder – både på 

kommunalt niveau og lokalt i de enkelte institutioner.  

 

Erfaring viser endvidere, at der skal en høj grad af systematik til, for at man 

kan få noget brugbart ud af at sammenligne mere eller mindre tilfældige udsagn 

om den ene institution eller lignende udsagn fra en anden institutions interes-

sentgrupper.  Der skal være system i det, man spørger om, og der skal være 

ensartede svarmuligheder, så man kan være helt sikker på, at det er det samme, 

der tales om på alle de områder, der sammenlignes.  
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Der er ikke udarbejdet en metode til direkte at måle patient oplevet kvalitet i 

hjemmesygeplejen, men KL har udviklet et værktøj, som kan anvendes til må-

ling af brugertilfredshed på ældreområdet, i plejeboliger og skoleområdet. 

Denne metode kan anvendes som inspiration til undersøgelser af patientople-

vet kvalitet i hjemmesygeplejen. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at så-

danne målinger kræver et grundigt forarbejde samt afsættelse af menneskelige 

og økonomiske ressourcer til udformning af spørgeskemaer, dataindsamling, 

dataanalyse og formidling af resultaterne. KL har samlet alle disse aspekter i 

benchmarkingkonceptet Sammenlignelige Brugertilfredshedsundersøgelser, der kan 

hjælpe kommunerne med at gennemføre brugerundersøgelser samt analysere 

og præsentere resultaterne16.  

 

Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser giver kommunen mulighed 

for intern benchmarking i kommunen samt ekstern benchmarking i forhold til 

enkeltkommuner, sammenlignelige kommunetyper og landsresultater.  

I regionerne gennemføres der årligt en Landsdækkende Undersøgelse af Pati-

entoplevelser (LUP). Resultaterne fra LUP giver en pejling om, hvilke indsats-

områder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre patienternes 

oplevelser og kvaliteten i sundhedsvæsenet. LUP er udviklet i regionalt regi til 

undersøgelser på sygehusene, men spørgeskemaerne kan anvendes som inspi-

ration i kommunerne17.  

4.6 Kommunale tilsyn og embedslægetilsyn 

Formålet med såvel embedslægetilsyn som kommunernes egne sundhedsfaglige 

tilsyn er, at myndigheden, blandt andet via de ældres oplysninger, kan sikre, at 

patienterne får den hjælp, de har behov for, og at hjælpen udføres med en ac-

ceptabel kvalitet, og at den sundhedsfaglige indsats lever op til krav om pati-

entsikkerhed. Der er ikke noget lovkrav om at føre sundhedsfaglige tilsyn i 

kommunerne, men tilsynene kan anvendes strategisk af kommunerne til at 

forbedre og derved højne kvaliteten af sygeplejeindsatserne.   

 

Mens embedslægetilsynet er et standardiseret tilsyn, kan de kommunale tilsyn 

tilrettes den enkelte kommunes aktuelle udfordringer. Derfor må det anbefales, 

at de kommunale tilsyn koncentreres om at kontrollere og følge op på forhold, 

som ikke allerede kontrolleres af embedslægerne. Det er uhensigtsmæssigt at 

have flere forskellige myndighedstilsyn på samme indsatsområde, da det kan 

skabe uklarhed, fx om hvilken myndighed der efterfølgende har forpligtigelsen 

til opfølgning.  

 

                                                 
16 http://www.kl.dk/Aktuelle-temaer/kvalitetsportalen/Brugerundersogelser/ 

17 LUP: http://www.patientoplevelser.dk/index.asp?id=499 
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Det er væsentligt at påpege, at embedslægerne alene fører regelmæssigt tilsyn 

i plejeboliger. Derfor skal kommunerne selv varetage det sundhedsfaglige til-

syn i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen, i sociale botilbud mv. 

 

Kommunerne kan med fordel hente inspiration i embedslægernes tilsynsmodel, 

når det gælder sundhedsfaglige tilsyn i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, på 

sociale botilbud mv.  

 

Ud over de meget konkrete sundhedsfaglige elementer, som i dag indgår i em-

bedslægernes tilsyn, kan kommunerne inddrage en række andre vinkler, som 

samlet set har betydning for kvaliteten. 

 

Kommunale tilsyn kan fx indeholde opfølgning på anden relevant lovgivning, 

såsom regler om magtanvendelse, værgemål og bruger- og pårørenderåd. På 

denne måde får kommunalbestyrelsen et samlet billede af de juridiske og kvali-

tetsmæssige forhold.  
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Kommunalbestyrelsen skal sikre, at tilsynsbesøget afdækker de relevante og aktuelle 

forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne m.v. 

 

Tilsynsbesøget skal som minimum belyse beboernes oplevelse af:  

1) Boligforhold. 

2) De fysiske rammer for hverdagen. 

3) Hjælpen efter lovens §§ 83 og 86. 

4) Deres sociale trivsel. 

5) Forplejningen. 

6) Kultur og socialt miljø, herunder dialog med personalet m.v. 

7) Aktiviteter. 

Tilsynsbesøget skal i forhold til plejepersonalet som minimum belyse:  

1) Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om in-

strukserne er skriftlige, kendte og tilgængelige. 

2) Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. 

3) Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, 

handicap m.v. 

4) Om der er instruktion i reglerne om magtanvendelse. 

5) Hvordan dialogen er med henholdsvis beboere og ledelse. 

6) Hvordan hjælpen efter lovens §§ 83 og 86 opleves. 

7) Om der er mulighed for efteruddannelse. 

Tilsynsbesøget skal i forhold til ledelsen som minimum belyse: 

1) Om der siden sidste tilsynsbesøg er sket væsentlige ændringer i forhold til beboersam-

mensætning og personalesituation m.v. 

2) Hvordan ledelsen har fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere besøg. 

3) Om der er udarbejdet et værdigrundlag. 

4) Om der instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instruk-

serne er skriftlige, og hvorledes det sikres, at instrukserne løbende opdateres og er kendte 

og følges af plejepersonalet. 

5) Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. 

6) Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, 

handicap m.v. 

7) Hvordan det sikres, at reglerne om magtanvendelse overholdes, herunder registrering og 

indberetning af magtanvendelse. 

8) Hvordan dialogen er med henholdsvis plejepersonale og beboere. 

9) Hvordan hjælpen efter lovens §§ 83 og 86 opleves. 

10) Om der er mulighed for efteruddannelse – både i relation til ledelse og 

medarbejdere. 

11) Hvorvidt personalets kompetencer afspejler beboernes behov. 

12) Omfanget af sygefraværet. 

13) Om der forefindes procedurer for håndteringen af fravær af plejepersonale, herunder 

procedurer for tilkaldelse af vikarer mv. 
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Ved embedslægetilsyn vurderes: 

Vurdering af skriftlige instrukser inden for følgende områder:  

 Personalets kompetence-, ansvars- og opgavefordeling 

 Personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling 

 Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom 

 Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 

 Medicinhåndtering 

Vurdering af sundhedsadministrative forhold: 

 Vejledninger og instrukser for personalet, så plejen og behandlingen kan foretages 

sundhedsmæssigt forsvarligt 

Vurdering af sundhedsfaglige forhold: 

 Medicinhåndtering 

 Den sygeplejefaglige dokumentation 

 Beboernes adgang til sundhedsfaglige ydelser 

 Plejehjemmets håndtering af beboernes patientrettigheder 

 Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor 

Vurdering af sundhedsrelaterede forhold: 

 Hygiejne 

 Ernæring 

 Aktivering og mobilisering 

 Bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for 

beboerne 

Formålet med embedslægernes tilsyn er at sikre og forbedre den sundhedsfag-

lige indsats over for de ældre på plejecentre for derved at sikre en høj kvalitet. 

  

Embedslægetilsynet baserer sig bl.a. på vurdering af en række standardiserede 

målepunkter. Formålet med at anvende standardiserede måle- og vurderings-

punkter er at konkretisere de gældende krav for derigennem at tydeliggøre kra-

vene og sikre en ensartet vurdering af de sundhedsmæssige forhold18.  

 

4.7 Utilsigtede hændelser  

Formålet med rapporteringssystemet til utilsigtede hændelser er at under-

støtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om 

utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring, dels af utilsig-

tede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, dels af utilsig-

tede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.  

                                                 
18 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbe-

byggelser og tilsvarende boligenheder. 2008 
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Alle medarbejdere kan rapportere utilsigtede hændelser, der sker i forbin-

delse med sundhedsfaglig virksomhed, men autoriserede sundhedspersoner 

samt personer, der handler på disse ansvar, har rapporteringspligt. Patienter 

og pårørende kan også rapportere utilsigtede hændelser, der sker i forbin-

delse med sundhedsfaglig virksomhed.  

Når kommunen modtager rapporteringer fra medarbejdere, patienter elle 

pårørende, er kommunen forpligtet til at analysere hændelserne og iværk-

sætte lokale tiltag, der kan forebygge, at de samme utilsigtede hændelser 

sker igen. Sådanne tiltag forventes at føre til en kvalitetsforbedring med 

særligt fokus på en øget patientsikkerhed.  

Sygehusene har haft rapporteringspligt siden 2004, og her kobles patientsik-

kerhedsarbejdet med utilsigtede hændelser tæt til kvalitetsarbejdet generelt , 

både administrativt og politisk.  

For at få mest udbytte af patientsikkerhedsordningen kan kommunerne 

med fordel fokusere på at rapportere og følge op på de hændelser, som kan 

give mest læring i organisationen. Det vil sige at fokusere på systemfejl frem 

for personfejl, da det er sådanne fejl, man systematisk kan forebygge. 

De utilsigtede hændelser, som rapporteres i kommunerne, kan analyseres 

både som enkeltstående hændelser og aggregerede. Det vil sige, at kommu-

nen udover at tage fat på enkelthændelser, kan fokusere på kvalitetsforbed-

rende tiltag for grupper af hændelser, fx fald, forskellige typer af medicine-

ringsfejl, infektioner mv. Når tiltag iværksættes, kan man efterfølgende følge 

op på, om forekomsten af rapporterede hændelser på et bestemt område 

eller af en særlig alvorlighedsgrad ændrer sig. 

Det samme gør sig gældende for de tværsektorielle hændelser – altså de 

rapporterede hændelser, som omhandler fejl i forbindelse med sektorskrift 

mellem kommune og sygehus, mellem kommune og praksissektoren samt 

mellem kommune og apotek. Opfølgning på de tværsektorielle hændelser 

skal ske i samarbejde mellem kommuner og regioner. Samarbejdet om den-

ne opfølgning er beskrevet i sundhedsaftalerne. Den fælles opfølgning på 

og evt. fælles analyse af hændelser kan åbne op for muligheden for at arbe j-

de sammen om at forbedre kvaliteten i sektorovergangene.  

Udfordringen ved patientsikkerhedsordningen er, at antallet af utilsigtede 

hændelser ikke nødvendigvis afspejler den reelle forekomst af fejl og utilsig-

tede hændelser, men nok mere afspejler i hvilken grad, der lokalt er etable-

ret en rapporteringskultur. Antallet af utilsigtede hændelser kan således sag-

tens stige samlet set, selvom man i kommunen iværksætter en række effek-



 

  27 

tive kvalitetsforbedringstiltag, da stigningen blot kan skyldes, at medarbe j-

derne begynder at rapportere mere end tidligere. På samme måde kan et 

fald i antallet af utilsigtede hændelser både skyldes, at medarbejderne ikke 

længere rapporterer i samme grad som tidligere, og at man har iværksat fo-

rebyggende kvalitetsforbedringstiltag. Der er således udfordringer ved at 

bruge utilsigtede hændelser som et selvstændigt mål for kvaliteten i indsat-

serne.  

Ikke desto mindre kan arbejdet med utilsigtede hændelser bruges til at gene-

rere viden i organisationen om, hvad der kan gå galt, og hvor man kan sætte 

ind med kvalitetsforbedrende tiltag. I de tilfælde, hvor man sætter et udvi-

det analysearbejde i gang, fx i forbindelse med de mest alvorlige hændelser 

og sektorovergangshændelserne, oplever mange kommuner, at man opnår 

et stort læringsudbytte.  

 

I kommunerne arbejdes der på forskellig vis med UTH. I Frederikshavn 

Kommune har de oprette en UTH-klinik, hvor arbejdet med UTH er sy-

stematiseret. I bilag 5 er UTH-klinikkens koncept- og metode beskrevet.  

 

5. Hvad skal der ske fremadrettet?  

Kvaliteten i de kommunale sygeplejeindsatser skal fremadrettet mere i fo-

kus, så der opnås mere sundhed for pengene. I dette afsnit giver KL nogle 

bud på, hvordan værktøjerne fra ovenstående afsnit kan anvendes i en dag-

lig praksis, samt hvad det kræver at anvende metoderne.  

 

Kvalitetsbegrebet på velfærdsområderne indeholder tre dimensioner: den 

patientoplevede kvalitet, den faglige kvalitet og den organisatoriske kvalitet. 

God kvalitet forudsætter, at alle tre dimensioner af kvalitet er i orden. For 

eksempel skal en sundhedsfaglig indsats i kommunen både være fagligt i 

orden, tilrettelagt hensigtsmæssigt, og patienten skal opleve, at forløbet har 

været godt.  

 

De syv opsatte metoder til styrkelse af kvaliteten omfatter alle en eller flere 

af de tre kvalitetsdimensioner, som tilsammen højner kvaliteten. Det er en 

ledelsesmæssig opgave at fremme kvaliteten ved fx at sikre, at de fornødne 

værktøjer er tilgængelige for medarbejderne. Ligeledes har ledelsen ansvaret 

for, at der bliver fulgt op på de igangsatte indsatser for derved at sikre en 

høj kvalitet. Medarbejderne har behov for nogle faglige redskaber til at høj-

ne kvaliteten, og ledelsen har behov for nogle styringsværktøjer/modeller til 

kvalitetssikring, så der løbende kan tjekkes op på, om indsatserne håndteres 

på en kvalitetsbevidst måde.  
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God faglig kvalitet betyder, at sundheds- og serviceydelsen lever op til høje 

faglige standarder. Den faglige kvalitet dokumenteres gennem procedurer 

for overholdelse af standarder og dokumentation af resultater. Derved for-

udsætter faglig kvalitet, at medarbejderne har de nødvendige vejledninger, 

instrukser og kvalitetsstandarder tilgængelige, så de har en forudsætning for 

at levere den bedst mulige indsats. Kliniske retningslinjer er et eksempel på 

standardiserede retningslinjer, der kan understøtte at patienterne får de 

bedst mulige og evidensbaserede indsatser.  

 

De fagligt gode indsatser understøttes ved at iværksætte nogle indsatser, 

hvor patienterne systematisk bliver udredt, der bliver igangsat målrettede 

indsatser, og der bliver fulgt løbende op. Dette skal understøtte mere effek-

tivitet og sikre, at patienterne hurtigere bliver raske.  

 

Ledelsen har behov for styringsmodeller til løbende at følge op på og un-

dersøge, om medarbejderne følger de faglige instrukser og iværksætter sy-

stematiske arbejdsprocesser med udredning og opfølgning. Journalaudit, 

evaluering og tilsyn er givende, men også meget ressourcekrævende metoder, 

som kan anvendes af ledelsen til at sikre og skabe fokus på kvalitet i indsat-

serne. Journalaudit og tilsyn kan anvendes til at følge op på, om medarbej-

derne følger de faglige instrukser og leverer de indsatser, de siger, de gør. 

Når der implementeres styringsmodeller, er det vigtigt at være bevidst om, 

at man får det, man måler på. Så snart det sundhedsfaglige personale bliver 

bevidste om, at de bliver målt på, om de systematisk udreder patienterne og 

efterfølgende følger op på indsatserne, vil de prioritere disse indsatser  høje-

re, og evt. andre indsatser mindre.  

 

Organisatorisk kvalitet handler om god tilrettelæggelse af arbejdet, om le-

delse, medarbejdere og organisationsformer. Organisatorisk kvalitet opnås 

gennem organisering af arbejdsprocesser, der understøtter den faglige og 

den patientoplevede kvalitet og hensynet til et rimeligt ressourceforbrug. 

Organisatorisk kvalitet omhandler fx, at medarbejderne har de fornødne 

værktøjer, at ledelsen klart signalerer forventningerne til kvaliteten og giver 

medarbejderne mulighed for at lære af deres fejl. Det kræver et ledelses-

mæssigt ansvar at få det til at fungere i praksis, både i forhold til implemen-

tering af instrukser og strukturerede arbejdsgange, bakke op om og motive-

re medarbejderne, samt løbende at følge op på de indsatser, der leveres. 

Alle organisatoriske elementer der er nødvendige for at understøtte og sikre 

en høj faglig kvalitet.  

 

Den Danske Kvalitetsmodel er et eksempel på en standardløsning, som inde-

holder flere organisatoriske kvalitetsparametre, idet der gennem DDKM for 

den kommunale sygepleje stilles krav om følgende for at blive akkrediteret: 1) 
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Tilstedeværelse af retningsgivende dokumenter, såsom politikker, planer og 

retningslinjer. 2) De retningsgivende dokumenter skal implementeres og med-

arbejderne skal have kendskab til dokumenterne og arbejde efter dem. 3) Der 

skal løbende foretages journalaudit, evaluering og overvågning for at sikre, at 

medarbejderne arbejder efter dokumenterne. 4) Evaluering og auditgennem-

gang anvendes som grundlag til at træffe ledelsesmæssige beslutninger om, 

hvorvidt kvalitetsniveauet er tilfredsstillende. Ved implementering af DDKM 

er det dog vigtigt at have for øje, at modellen hovedsagelig er med til at evalue-

re og kvalificere den organisatoriske kvalitet inden for en række områder samt 

følge op på de faglige indsatser, der er iværksat. Modellen anviser ikke konkrete 

retningslinjer for den borgerrettede aktivitet, der direkte kan implementeres i 

kommunen eller kommer med viden om, hvilke borgerrettede indsatser, der 

virker og højner kvaliteten. DDKM kan således være et værktøj til at højne den 

organisatoriske kvalitet og sikre opfølgning. 

 

Foruden mere effektive indsatser og strukturerede arbejdsgange, er der også 

behov og interesse for en stærkere tænkning i, hvordan arbejdet på ældreom-

rådet kan omlægges, så ældre borgere/patienter, der modtager hjemmepleje 

eller sygepleje, så vidt muligt trænes til at klare sig selv gennem rehabilite-

ring eller oplæres til at varetage egen behandling. Undersøgelser viser, at 

uafhængige mennesker som udgangspunkt oplever større livskvalitet ved at 

klare sig selv, og kommunerne kan samtidig reducere forbruget af offentlige 

indsatser19. I dette projekt ses det, hvordan Fredericia Kommune som for-

gangskommune har udviklet en effektiv model for hverdagsrehabilitering. 

Formålet er, at borgeren skal udvikle, genvinde eller bibeholde sin funktions-

evne eller at en forringelse af funktionsevnen forebygges, så behovet for 

hjemmepleje og sygepleje udskydes længst muligt.  

 

I andre kommuner arbejdes der systematisk med at oplære patienterne eller 

pårørende til at varetage den daglige behandling for derved at mindske antallet 

af besøg i hjemmet og understøtte patienternes mulighed for at varetage egne 

helbredsproblemer. Der er bl.a. foretaget forsøg med at oplære patienterne til 

at varetage sundhedsfaglige indsatser såsom øjendrypning og insulin.  

 

Disse to eksempler understreger, hvordan rehabiliterende og sundhedspæ-

dagogiske indsatser kan komme til at spille en væsentlig rolle i forhold til  at 

sætte kvalitet på dagsordenen i kommunerne. Frem for at måle på hvor 

mange øjendrypninger en sygeplejerske kan nå inden for en given periode, 

kan der opsættes et kvalitetsmål, hvor der fx måles på, hvor stor en andel af 

patienterne, der kan oplæres til at dryppe deres øjne selv. 

                                                 
19  P.K. Kjellberg, R. Ibsen, J. Kjellberg. Fra pleje og omsorg til rehabilitering - erfaringer 

fra Fredericia Kommune. 2011. DSI 
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For at sikre god kvalitet i kommunen er det foruden et ledelsesmæssigt fo-

kus på den organisatoriske og den faglige kvalitet også vigtigt, at patienterne 

oplever, at indsatser og forløb har været godt. Gennem patientundersøgel-

ser sættes der fokus på patientens oplevede kvalitet af servicen, fx om pati-

enten føler sig godt informeret, inddraget og behandlet med respekt.  

 

For at sikre, at kvalitetssikringsmetoder skaber mærkbare forbedringer, er det 

vigtigt at overveje, hvordan metodernes resultater bliver omsat til konkrete 

handlinger. Herunder skal formålet med kvalitetssikringsmetoderne være klar-

lagt inden de i gangsættes: Skal resultaterne give mulighed for at sammenligne 

med andre kommuner? Skal kvaliteten i de daglige indsatser vurderes? Skal 

den interne udvikling afdækkes gennem anvendelse af siden sidste målinger? 

Endeligt er det vigtigt at gøre sig klart, at de fornødne ressourcer til imple-

mentering og gennemførelse bliver prioriteret for at kunne høste gevinster-

ne.  

 

5.1 Forskning, evaluering og anvendelse af styringsdata 

I regionalt regi er der mange års tradition for klinisk forskning af behand-

lingernes effekt. I kommunerne mangler der i modsætning hertil betydelige 

viden om sygeplejeindsatserne effekt. Det er afgørende, at der kommer me-

re forskning i kommunerne, hvis kommunerne skal sikre mest sundhed for 

pengene. Dette vil kræve, at særligt forskningsinstitutionerne og kommu-

nerne sætter fokus på vigtigheden af mere praksisforskning og systematisk 

evaluering af sygeplejeindsatserne i kommunerne.  

 

En række kommuner har udarbejdet egne evalueringer af sygeplejeindsatserne 

eller fået foretaget sådanne med hjælp fra andre. Men dokumentation og evalu-

ering er meget forskelligartet, også inden for samme type af indsatser. Evalue-

ringer kan indeholde effekten på brugertilfredshed, påvirkning af bestemte 

risikofaktorer, effekten på indlæggelser, den økonomiske effekt mv. Der kan 

også være tale om eksempelvis vurderinger af den mest hensigtsmæssige orga-

nisering af arbejdet eller om medarbejdernes vurdering af, hvordan opgaveva-

retagelsen kan effektiviseres eller forbedres. 

 

Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over effekter og øvrige erfaringer 

fra forskellige typer af kommunale sygeplejeindsatser. Der findes adskillige 

undersøgelser, som dokumenterer, hvilke problemer forskellige befolknings-

grupper har med sundhed og sygdom. Der findes også en del forskning, som 

viser, at mange sygdomme kan forebygges, men der findes kun sparsom viden 

om, hvilke indsatser der faktisk virker. Sygeplejeindsatserne i kommunerne 

skal fokuseres der, hvor de har størst effekt og giver mest sundhed for pen-
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gene, hvilket kræver styring og viden om indsatsernes effekt, og om hvor-

dan de bedst udføres. En væsentlig forudsætning for ny viden er, at kom-

munerne systematisk dokumenterer deres indsatser og i højere grad samar-

bejder med relevante forskningsinstitutioner.  

 

5.1.1 Strategisk anvendelse af data til at kvalificere indsatsen  

Der er i dag en lang række oplysninger om patienternes forbrug af sygepleje-

indsatser tilgængelige for kommunerne i eSundhed og Kommunaløkonomisk 

Sundhedsinformation (KØS). Disse nøgletal kan anvendes i dialogen med sy-

gehuset med henblik på at udvikle samarbejdet. Nøgletallene skal desuden 

medvirke til at kvalificere opfølgningen på kommunens indsatser og finde for-

klaringer på patienternes forbrug af sygeplejeindsatser. Oplysningerne bør an-

vendes aktivt til at målrette indsatsen og følge op på effekterne af kommunens 

indsats. Flere kommuner har allerede rigtig gode erfaringer med at anvende og 

sammenkoble data. Der er dog stor forskel på, hvor aktivt data anvendes i den 

strategiske indsats i kommunerne. 

 

Oplysningerne kan potentielt sammenkædes med kommunens omsorgsdata på 

individniveau. KØS-systemet muliggør dog ikke disse samkøringer endnu. Når 

KØS-systemet i de kommende år udbygges med omsorgsdata og data for be-

skæftigelsesindsatsen, lettes dette arbejde. Hermed bliver det muligt at indhente 

noget af det potentiale, der ligger i at følge patienternes forbrug af sygepleje-

indsatser og andre kommunale serviceydelser20.  

  

                                                 
20 KL. Det nære sundhedsvæsen. 2012 
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Bilag 1: Erfaringer med forebyggelse af  indlæggelser 

og genindlæggelser i fem kommuner og to hospitaler 

i Nordsjælland  

 

I Nordsjælland er der gennemført et projekt om forebyggelse af indlæggel-

ser og genindlæggelser, mellem fem kommuner og to hospitaler: Allerød, 

Gribskov, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner, Frederikssund 

og Hillerød Hospitaler.  

 

Projektet havde til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af 

borgere/patienter over 60 år, der modtager hjemmepleje-, sygepleje- eller 

praktiske indsatser fra kommunen. De diagnoser, der er i fokus, er udvalgt 

på baggrund af en kvantitativ analyse: lungebetændelse, urinvejsinfektion, 

dehydrering, obstipation, KOL og brud pga. fald. Diagnoserne er udvalgt 

blandt de diagnoser som Sundhedsstyrelsen henholdsvis Region Hovedsta-

den har defineret som forebyggelige, hvilket betyder, at de ved en tidlig op-

sporing og indsats kan forhindres i at udvikle sig til en indlæggelseskræven-

de sygdom. 

 

I den første del af projektet blev gennemført en kvantitativ og en kvalitativ 

analyse, der dokumenterede dels, i hvilket omfang der var et forebyggelses-

potentiale i de forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, og dels hvad 

der ligger forud for en indlæggelse med en forebyggelige diagnose. 

 

På baggrund af den kvalitative analyse, der omfattede grundige journalaudits 

af 79 indlæggelsesforløb med forebyggelige diagnoser, kunne det i projektet 

konkluderes; 

 Langt størstedelen af indlæggelserne kan forebygges, hvis kommu-

nerne sætter ind på et tidligt tidspunkt, hvor patienternes almentil-

stand bliver ændret og/eller forværret. 

 Patienterne var syge, da de blev indlagt, og der var på indlæggelses-

tidspunktet ikke noget alternativ til en indlæggelse. 

 Social- og sundhedshjælperne i kommunerne havde i langt størstede-

len af forløbene tidligt observeret, at patienternes almentilstand var 

forværret, men der var ingen modtagere af observationerne. 

 I de sidste 1-2 uger op til indlæggelsen er kommunerne typisk klar 

over, at patienten er indlæggelsestruet, og reagerer ved at sætte eks-

tra besøg på hos patienten. 

 De ekstra besøg mangler mål og plan for besøgene og har derfor 

ringe effekt i forhold til at forebygge en indlæggelse. Kommunerne 

ender derfor både med udgiften til de ekstra besøg og udgiften til 

medfinansieringen ved indlæggelsen. 
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 Hospitalerne tænker ikke i forebyggelse af genindlæggelser, når pati-

enten udskrives. 

 Hospitalernes personale har ikke blik for, hvordan de forebyggelige 

tilstande/sygdomme kan forebygges. 

 I 75 % af genindlæggelserne, der blev gennemført journalaudit på, 

var der tale om en forebyggelig diagnose ved både primærindlæggel-

sen og genindlæggelsen. 

 Mellem 40 % (fra den kvantitative analyse) og 60 % (fra den kvalita-

tive analyse) blev indlagt udenfor egen læges åbningstid, altså via 

vagtlægen. 

 

På baggrund af konklusionerne fra analyserne blev der udviklet 11 interven-

tioner, der skulle matche de identificerede problemstillinger. 

 

Interventionerne blev primært udviklet indenfor følgende overordnede 

problemstillinger: 

1) Kommunerne tænker ikke i forebyggelse på lang sigt. 

2) Hospitalerne tænker ikke i forebyggelse af genindlæggelser med fo-

rebyggelige diagnoser 

 

I den sidste del af projektet var der fire måneder til afprøvning af de udvik-

lede interventioner. I løbet af de kun fire måneder blev der afprøvet inter-

ventioner, som er beskrevet neden for. 

 

Kommunal triage 

Et redskab til tidlig opsporing, indsats og opfølgning på ændringer i patien-

tens almentilstand, hvor fokus er på at opdage og forebygge tilstande, der 

på langt sigt kan betyde, at patienten er blevet så syg, at han/hun skal ind-

lægges. Triage-konceptet er bygget op om en tavle med tre farver, hvor pa-

tienten er indplaceret: grøn= patientens habituelle tilstand, gul= patientens 

almentilstand er ændret, rød= patienten er syg og/eller indlæggelsestruet. 

 

Systemet er enkelt. Når der observeres en ændring hos en patient, skal pati-

enten rykke triagegruppe, hvilket medfører indsats/handling i forhold til at 

sikre, at patienten får det bedre igen og kan komme tilbage i det foregående 

triage-gruppe. Triage-konceptet er blevet positivt modtaget i kommunerne 

blandt social- og sundhedshjælpere, -assistenter og sygeplejersker som et 

anvendeligt og relevant redskab til tidlig opsporing og forebyggelse af ind-

læggelser. 

 

Triage skaber refleksion, faglige drøftelser og sparring med kolleger og an-

dre faggrupper, og det opleves blandt dem, der har afprøvet det, som et 

redskab, der forebygger indlæggelser. 
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Sygeplejersketasker 

Sygeplejersker og praktiserende læger har fra begge sider efterspurgt red-

skaber til at kvalificere dialogen om patienterne gennem videregivelse af 

præcise og gode kliniske, observationer og værdier. Derfor har fire af de 

fem kommuner i afprøvningsperioden indkøbt og anvendt sygeplejersketa-

sker med blodtryksapparat, blodsukkerapparat, termometer, urinsticks m.m. 

med henblik på at kunne kvalificere dialogen med egen læge, samt i højere 

grad kunne opspore kliniske ændringer tidligt hos patienten. 

 

Sygeplejersketaskerne er evalueret positivt af langt de fleste af de sygeplejer-

sker, de har brugt dem i interventionsperioden. De oplever bl.a. større pro-

fessionalisme i samarbejdet med egen læge og større fagligt ansvar i forhold 

til at forebygge indlæggelser. 

 

Optimering af samarbejde om KOL-patienter der får hjemmeilt 

Analysen afdækkede, at der er KOL-patienter med hjemmeilt, der får besøg 

af en udgående iltsygeplejerske fra Lungemedicinsk afdeling, uden kommu-

nen er vidende om det. Hjemmesygeplejen og/eller kommunen i øvrigt 

samarbejder derfor ikke med iltsygeplejersken fra hospitalet og deler derfor 

ikke observationer, handleplaner eller andet relevant i forhold til at fore-

bygge indlæggelser. I afprøvningsperioden er der lavet aftaler for, hvilke 

informationer fra iltsygeplejersken, der skal sendes til kommunen, samt 

hvordan det kan lade sig gøre, herunder særligt i forhold til elektronisk 

kommunikation. 

 

Både kommunernes projektdeltagere og hospitalernes iltsygeplejersker vur-

derer det nye samarbejde som meget relevant, bl.a. fordi hospitalernes op-

lysninger om patienterne kan indgå i et større billede af patienten, hvor 

kommunen kan bidrage med understøttende eller supplerende tilbud i ste-

det for at gøre det samme. 

 

Guide til tidlig opsporing af behandlingskrævende urinvejsinfektion 

I forbindelse med de kvalitative forløbsaudits blev det klart, at en række af 

de patienter, der blev auditeret, hyppigt var i behandling for en urinvejsin-

fektion, udover dem der var indlagt pga. urinvejsinfektionen. 

 

Da urinvejsinfektioner generelt har en negativ indvirkning på helbreds- og 

almentilstanden med fx væskemangel, utilpashed, svimmelhed, manglende 

kræfter m.m., var der i projektgruppen et ønske om at udarbejde en guide, 

der kan hjælpe til tidligere opsporing af urinvejsinfektionerne med henblik 

på dels at sikre tidlig behandling af de infektioner, der er behandlingskræ-
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vende, dels at undgå fejlagtig behandling på baggrund af lugt eller ved kro-

niske urinvejsinfektioner. 

 

En arbejdsgruppe har udarbejdet en guide, der skal kvalificere de basale og 

kliniske observationer for at styrke en tidlig diagnosticering. Guiden inde-

bærer også at der ikke bliver stixet urin ved mistanke om urinvejsinfektion, 

men at diagnosticeringen fremover kun sker gennem dyrkning af urinprøve. 

 

Foreløbig har tre af de medvirkende kommuner ønsket at implementere 

guiden efter projektets ophør. 

 

For beskrivelse og resultater af de øvrige interventioner, se samlet rapport 

fra projektet21. Evalueringen af projektet og interventionerne viste, at pro-

jektet er lykkedes med at udvikle en metode til tidlig opsporing og indsats i 

forhold til at kunne forebygge indlæggelser med forebyggelige diagnoser. 

Projektet har tilmed kunne konkludere, at metoden er vurderet anvendelig 

og relevant til at forebygge indlæggelser af de medarbejdere, der kommer i 

hjemmene hos patienten: social- og sundhedshjælpere, - assistenter og syge-

plejersker. 

 

Det er ikke muligt efter kun fire måneders afprøvning at kunne måle en 

effekt af de gennemførte interventioner. Der kan konstateres en lille ned-

gang, svarende til 5 %, i antal forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser 

af patienter over 65 år i perioden juli til december 2011 ift. samme periode i 

2010. 

 

Imidlertid er ændringen ikke på nuværende tidspunkt udtryk for en generelt 

nedafgående tendens. 

 

 

  

                                                 
21 Læs mere om projektet i rapporten: Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. 
Samarbejdsprojekt mellem: Allerød Kommune, Frederikssund Kommune, Gribskov 
Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune, Frederikssund Hospital, Hillerød 
Hospital. 2012  
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Bilag 2: Anvendelse af  sygeplejeinstrukser i Aarhus 

Kommune 

 

Kvalitetssikring af sygeplejen ved hjælp af Praktiske Procedure for 

Sygepleje (PPS) – et vidensbaseret støtteværktøj for kvalitet og konti-

nuitet i praksis. 

 

I Aarhus kommune har vi fra januar 2012 anvendt elektroniske sygepleje-

procedure Praktiske Procedurer indenfor Sygepleje (PPS), som er baseret 

på nyeste forskning og udvikling.  

I forbindelse med en langsigtet masterplan for udvikling af den sundheds-

faglige kvalitet i sundhedsenhederne i Aarhus kommune22, blev der udarbej-

det en strategi for implementering af evidensbaserede sundhedsfaglige do-

kumenter, som skal sætte standarden for de sygeplejeindsatser, der udøves i 

Aarhus Kommune. I den forbindelse blev der gennemført et udviklingspro-

jekt23, som skulle afdække hvilke retningsgivende sundhedsfaglige dokumen-

ter, der fremadrettet skulle understøtte følgende:  

 

1) Et ensartet tilbud af høj kvalitet i sygepleje- og plejeindsatser  

2) Kompetenceudvikling af sygeplejersker og social- og sundhedspersona-

le  

3) Ensartet undervisningsmateriale i uddannelse af sygeplejestuderende og 

social- og sundhedselever 

4) Nedsat risiko for unødige langvarige pleje- og behandlingsforløb  

5) Nedsættelse af de utilsigtede hændelser samt uhensigtsmæssige indlæg-

gelser 

 

I Danmark findes, på nuværende tidspunkt, kun få kliniske retningslinjer til 

de kommunale sygeplejeindsatser som er evidensbaserede. Disse skal om-

skrives til kliniske procedurer/instrukser, før de kan anvendes i en kommu-

nal praksis.  

I Norge er der udviklet evidensbaserede kliniske procedurer for dokumenta-

tion og kvalitetssikring af sygeplejeindsatser gennem de seneste 10 år. Disse 

                                                 
22 Projektbeskrivelse Masterplan for sundhedsfaglig udvikling af sundhedsenhederne i 

Aarhus Kommune, 2010-2014. 

23 Projektbeskrivelse for ”Afprøvning af PPS-praktiske procedure indefor det sygeplejefag-

lige område i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune”  ved sygeplejefaglig udviklings-

konsulent Ingrid Lysholdt marts 2011. 
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er samlet i en elektronisk database. PPS kan anvendes på stationær PC, PDA 

og med mulighed for integration til elektronisk patientjournal. 

PPS indeholder aktuelt 320 procedurer. Procedurerne er udarbejdet ud fra 

norsk sundhedslovgivning, nationale og internationale retningslinjer, og 

bygger på opdateret, international forskning og viden indenfor sygeplejeind-

satser. PPS indeholder både procedurer indenfor kompleks sygeplejeindsat-

ser og procedurer indenfor pleje, bl.a. emner indenfor personlig pleje, for-

flytninger og hygiejne.  I Norge anvendes PPS i 50 pct. af alle kommuner, 

alle sygeplejeskoler og de fleste sygehuse. 

PPS indeholder, som tillæg til de kliniske procedurer, uddybende beskrivel-

ser, læringsdel med selvtest, fyldige referencer og oversigt over love, for-

skrifter og etiske retningslinjer. 

Procedurerne er udarbejdede af ledende kliniske fageksperter indenfor me-

dicin, sygepleje, andet relevant sundhedspersonale og jurister og ud fra evi-

densbaseret viden. Procedurerne bedømmes ud fra Agree instrumentet24 og 

opdateres en gang årligt.  

Procedurerne er opdelt indenfor 10 underpunkter og opbygget med mange 

illustrationer, videoklip og uddybende beskrivelser. PPS giver umiddelbart et  

godt grundlag for en fyldestgørende dokumentation, kvalitetsudvikling, 

kompetenceudvikling og faglig ledelse. 

I Aarhus kommune har testet PPS i 2011 på 2 lokalcentre, herunder udar-

bejdet en vurdering af tilpasningsbehovet i forhold til dansk lovgivning og 

efterfølgende besluttet at indføre PPS25.  

                                                 
24 AGREE-Instrumentet er det redskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af kliniske 

retningslinjer internationalt. 

25 Evalueringsrapport af ”Afprøvning af PPS-praktiske procedure indefor det sygeplejefag-

lige område i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune” ved sygeplejefaglig udviklingskon-

sulent Ingrid Lysholdt juni 2011. 
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Anvendelse af PPS som støtteværktøj i kvalitetsudviklingen af syge-

plejen.   

I nedenstående patientcase26 demonstreres hvordan PPS kan anvendes af 

sygeplejersken til at beskrive patienternes problem(er), finde yderligere vi-

den om emnet, fungere som et hjælpeværktøj til udarbejdelsen af resul-

tat/mål samt være retningsgivende for udførelsen af indsatsen (Proceduren 

i PPS).  

Ved første møde med patienten udfører sygeplejersken en udredning med 

afdækning af patientens sundhedsfaglige problemer mhp. efterfølgende at 

iværksætte en sufficient og relevant sygeplejefaglig indsats til patienten ud 

fra proceduren i PPS.  

Udredningen foregår ved første kontakt med patienten ud fra sygeplejepro-

cessens faser: 

 Dataindsamling af patientens helbredsoplysninger/tilstand  

 Analyse – vurdering og problemidentifikation ud fra Sundhedsstyrelsens 

12 sygeplejefaglige problemområder 

 Sygeplejediagnosen beskrives ud fra et problem, der skal løses, eller en 

risikofaktor som skal forebygges, eller en ressource hos patienten som 

skal støttes og styrkes.  

                                                 
26 Borgercase er beskrevet med udgangspunkt i en præsentation ved Ann Kristin Rotegård 

Brukerforum, Akribe 2012 
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 Fastsættelse af faglige mål med indsatsen i samarbejde med patient og 

pårørende 

 Udarbejdelse af fokusområde med henvisning til relevant procedure i 

PPS 

 Vurdere hvem der kan udføre opgaven – evt. delegering eller inddragel-

se af tværfaglige samarbejdspartnere 

 Handling udføres ud fra procedure i PPS 

 Dato for evaluering og opfølgning 

 Indsatsen afsluttes, når behov for sygepleje ophører. 

 

Et patienteksempel på hvordan man i praksis kan anvende PPS:  

 

Sygeplejersken udreder patienten ved første besøg (som beskrevet ovenstå-

ende) og identificerer patientens problemer. patientens problemer er indsat 

med FED i teksten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Olsen, 79 år bor hjemme med sin mand Svend Olsen på 82.    

• Olga Olsen er netop udskrevet fra sygehuset efter at have fået anlagt en 

urostomi.  Denne har der været en del lækageproblemer med de sidste 

to døgn.  Olga har altid været omhyggelig med hygienen, og hun plages 

med, at det nu lugter af urin. Hun er henvist til hjemmesygeplejen, som 

skal pleje stomien samt vurdere den generelle sundhedsfaglige status og 

indsats.   

• Hun har også spist dårligere den sidste tid og tabt 7 kg .  Hun vejer nu 

45 kg og er 165 høj (BMI=16).  Olga spiser for det meste supper og grød.  

Hun bruger færdigsupper, men laver selv grød af forskellig slags -  med 

hjælp fra sin mand.  Olga har ikke drukket meget på det sidste. Hun tror 

selv, dette har at gøre med, at hun har været meget forkølet den sidste tid. 

Hun fryser en del og er kold både på hænder og fødder.  

• Olga har også været dårligere gående de sidste dage og vil helst ikke 

gå udendørs.  I den sidste tid har hun ligget længe om morgenen, og hun 

kvier sig også for at stå op.  Manden må hjælpe hende ud af sengen.  Når 

hun er kommet op, kan hun bedst lide at sidde i sin stol ved 

køkkenvinduet og følge med i trafikken og livet udenfor. Manden er aktiv 

og er engageret i kommunens ældreråd, og han spiller bridge med venner 

hver onsdag.  

 



 

  40 

Patientens problemer udløser nedenstående sygeplejediagnoser 

 

Sygeplejediagnose (Problem) – 

fokusområde i OEJ 

Mål  Tiltag (løses )  

Plages med grim lugt pga lækage fra 

urostomi  

  

Svækket ernæringsstatus og 

reduceret vægt pga  

mangelfuldt madindtag som kan 

have bidraget til  

reduceret immunforsvar  (får let 

forkølelse, fryser),  nedsat 

muskelkraft   (dårlig til bens, fryser).  

  

 

PPS beskriver de overordnede mål og kan findes under de enkelte procedu-

rer og som her for plejen af urostomi 

 

 

 
 

Lækageproblemer med lugtgener kan give patienten ubehag og social isola-

tion og derved nedsætte deres livskvalitet. Under kundskabsstoffet i PPS er 

der under alle emnegrupper og procedurer et stort baggrundsmateriale, som 
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beskriver nyeste viden indenfor området, som yderligere kan give sund-

hedspersonalet hjælp til at afdække områder, der skal have øget fokus.  

 
 

Patientens ernæringsstatus med reduceret madindtag og en BMI på 16, 

medfører reduceret immunforsvar og nedsat muskelkraft 

 

Nedenstående er et uddrag af procedurer omkring ernæring, ernærings-

screening og servering af mad. Under alle procedurerne findes der et mål 

for proceduren, som kan anvendes i praksis.  
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Sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten finder her de relevante 

procedurer, der omhandler kortlægning af ernæringsstatus, vurdering af 

ernæringsbehov og servering af mad. I kundskabsstoffet findes yderligere 

viden at hente omkring ernæring og underernæring. 

Målene kommer derefter til at se således ud:  

 

Sykeplejediagnose 

(Problem) – 

fokusområde i OEJ 

Mål  Tiltag (løses )  

Plages med grim lugt pga 

lækage fra urostomi 

• Huden omkring stomien 

holdes  ren og hel (opretholde 

hudintegritet)  

• Undgår lækage af urin på  

huden  

• Lugt er reducret/fraværende  

• Mestre stomiplejen  

• Har god livskvalitet  

 

Svækket ernæringsstatus og 

reduceret vægt pga  

mangelfuldt madindtag som 

• Opretholde /opbygge en 

tilfredsstillende 

ernæringstilstand.  
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kan have bidraget til  

reduceret immunforsvar  (får 

let forkølelse, fryser),  nedsat 

muskelkraft   (dårlig til bens, 

fryser).  

• Forebygge underernæring og 

fejlernæring  

• Tilfredsstillende vægt: min 55 

kg og BMI :over 20  

• Tilfredsstillende muskelkraft  

(orker at gå)  

• Styrket immunforsvar  

 

Proceduren vælges derefter i PPS ud fra 10 emnegrupper, som skal dække 

de 12 sygeplejefaglige problemområder.  

Sykeplejed

iagnose 

(Problem) 

Mål  Tiltag (løses )  PPS procedure  

Pages med 

grim lugt 

pga lækage 

fra urostomi 

vækket 

ernæringssta

tus og 

reduceret 

vægt pga  

mangelfuldt 

madindtag, 

som kan 

have 

bidraget til 

reduceret 

immunforsv

ar  (får let 

forkølelse, 

fryser),  

nedsat 

muskelkraft   

(dårlig til 

bens, 

fryser). 

• Huden omkring 

stomien holdes  ren 

og hel (opretholde 

hudintegritet)  

• Undgår lækage af 

urin på huden  

• Lugt er reduceret 

/fraværende  

• Mestre stomiplejen  

• Har god livskvalitet  

• Opretholde 

/opbygge en 

tilfredsstillende 

ernæringstilstand.  

• Forebygge 

underernæring og 

fejlernæring  

• Tilfredsstillende 

vægt: min 55 kg og 

BMI: over 20  

• Tilfredsstillende 

muskelkraft  

• (orker at gå)  

• Styrket 

immunforsvar 

•Regelmæssig pleje af 

urostomi jf  

PPS procedure  

- Stomipladen skiftes  

hver 3.-4. dag,  

eller ved behov  

-Urostomipose skiftes 

daglig  

-NB! Tilpas udstyr  

  

• Opplæring i 

stomipleje 

• Mundtlig, skriftlig, 

demonstration  

• Information om 

udstyr 

Vurdering og 

opfølgning af  

ernæringsstatus jf PPS 

procedurer  

   

Servering af mad jf 

PPS procedure:  

- Information  

- Gennemføring  

- Observationer  

- Hygiejne  

• Øvelser for 

muskler og led i 

samarbejde med 

fysioterapeut 

Procedure:   

-Pleje af urostomi.  

  

Kundskabsstof:   

 Patientens 

perspektiv på det 

at leve med stomi.  

 Retningslinjer for 

skift af 

stomibandage  

 Stomipleje  

 Komplikationer og 

observationer  

Procederer:  

 Kortlægning af 

ernæringsstatus  

 Servering af mad 

  

Kundskabsstof:   

 Ernæringsrutiner 

og vurdering av 

ernæringsstatus  

 Konsekvenser av 

underernæring  

   

Kalkulator  

 Udregning af 

BMI 
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Målene skal evalueres og følges op løbende mhp., om indsatsen skal justeres 

eller afsluttes.  

 

Procedurerne og kundskabsdelen i PPS kan, som vist, anvendes som støtte i 

sygeplejeprocessen og fremme kvaliteten. 

 

PPS kan integreres i omsorgsjournalen og med andre kvalitetssystemer, 

således at dokumentationen har et direkte link fra fx fokusområdet til 

proceduren i PPS, som følges. Aarhus kommune har afventet journaludbud, 

før dette implementeres, men det forventes at blive implementeret i 

nærmeste fremtid.   

 

Læringsdelen og de mange selvtest indenfor alle emneområder kan 

anvendes ved introduktion af personalet samt løbende som kompetence- 

udvikling og som ledelsesmæssigt værktøj i forhold til kvalitetsudvikling. 

 

PPS anvender brugerdreven innovation forstået på den måde, at brugerne 

kan ”bestille” procedurer som mangler samt komme med forslag til 

udvikling af PPS. Derudover er der mulighed for at få lokal tekst skrevet 

ind øverst i den enkelte procedure, fx link til lokale arbejdsmiljøregler, 

arbejdsgange m.m. Dette gør det til et meget brugbart grundlag for 

udførelsen af sygeplejeindsatser, som tilmed hviler på et evidensbaseret 

grundlag, der er fremtidssikret.    

 

Målet i Aarhus kommune er at nedsætte uhensigtsmæssige indlæggelse og 

UTH. Ved at hæve kvaliteten gennem evidensbasering og ensretning af 

sygeplejen, optimerer vi pleje- og behandlingsforløb. Dette kræver en 

målrettet og langsigtet implementering af PPS.    
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Bilag 3: Beskrivelse af  metoderne for for løbsnære 

audits – fra projektet Forebyggelse af  indlæggelser 

og genindlæggelser 

 

I projektet om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, der er gennem-

ført i samarbejde mellem fem kommuner og to hospitaler i Nordsjælland: 

Allerød, Gribskov, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner, Frederiks-

sund og Hillerød Hospitaler, er der anvendt forløbsnære audit. Audit bidrager 

til en kvalitetsanalyse, som afdækker problemstillinger i forbindelse med 

(gen)indlæggelser, samt hvilke og hvordan nogle af indlæggelserne kunne være 

forebygget.  I projektet blev gennemført forløbsnære audits på hospitalerne 

og i kommunerne. De forløbsnære audits tager udgangspunkt i journaler på 

hospitalerne og tilsvarende dokumentation i kommunerne. I det omfang det 

er muligt gennemføres auditgennemgangen med deltagelse af de personer, 

der var involveret i forløbet.  

 

Om de forløbsnære audits 

Forløbsnære audits er en kvalitativ metode til at identificere problemstillin-

ger og afdække årsager og sammenhænge. Det er første del af den kvalitati-

ve analyse. Udgangspunktet for forløbsnære audits er de journalaudits, der 

gennemføres på hospitalerne. Det sundhedsfaglige personales gennemgår 

konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at 

vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets/enhedens indsatser med udgangs-

punkt i patientjournaler. I hospitalsaudits er konklusionen typisk mål-

bar/tællelig, idet den angiver, hvor stor andel af de undersøgte journaler der 

opfylder de undersøgte kriterier, samt til hvilken kvalitet ud fra i forvejen 

definerede standarder. En journalaudit er både en dataindsamling, en vurde-

ring af arbejdsgange samt resultatet af det afholdte auditmøde, herunder 

forslag til fx ændringer i arbejdsgange. 

 

De forløbsnære audits er baseret på den systematiske undersøgelse af jour-

naler. Omdrejningspunktet i sådanne processer er åbne afsøgende spørgs-

mål om sammenhænge og forhold, der ikke fremgår af journalen og afkla-

ring af faktuelle forhold der kan læses i journalen.  

 

Derudover er de forløbsnære audits baseret på deltagelse af nøglepersoner, 

der har været/er involveret i de pågældende forløb, gerne frontmedarbejde-

re der kommer i hjemmet hos patienten, egen læge, læger og plejepersonale, 

koordinatorer m.m. i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Derudover kan 

der deltage andre nøglepersoner, der har viden om den aktuelle journal 

og/eller om de generelle samarbejdsrelationer og – aftaler der er lavet med 

den anden sektor. Det deltagende personale supplerer de skriftlige informa-
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tioner fra journalerne med deres egen erindringer om forløbet. Deltager-

kredsen ved de forløbsnære audits bidrager til, at der internt i kommunen 

eller på afdelingen på hospitalet bliver delt viden om, hvordan andre fag-

grupper og/eller organisatoriske enheder betragter og håndterer en given 

situation. Den viden er relevant i forhold til at finde nye muligheder for 

samarbejde, ændring af arbejdsgange, udnyttelse af hinandens ressourcer 

osv. 

 

Gennemførelse af forløbsnære audits 

I projektet blev journalauditten anvendt til at undersøge: 

 Kunne den pågældende indlæggelse være forebygget? Hvordan? 

 Er der forhold i samarbejdsrelationen, der har haft betydning for, at 

indlæggelsen ikke blev forebygget? 

 

Det skriftlige udgangspunkt er hospitalsjournalen, den kommunale om-

sorgsjournal (patientjournal m.m.) samt egen læges journal. 

 

De forløbsnære audits gennemføres lokalt, hvilket betyder, at kommunen 

auditerer på deres forløb, og at hospitalsafdelingen auditerer på deres for-

løb. Dette giver mulighed for læring og tid til fordybelse i afdækning af 

problemstillinger, nuancering af årsager og sammenhænge i relation til gen-

indlæggelser og indlæggelser lokalt samt drøfte uregelmæssigheder, der har 

betydning for kvaliteten i arbejdet omkring det sammenhængende forløb, 

hvordan procedurer og ansvar er/skal defineres, hvordan lignende forløb 

kan håndteres i fremtiden, samt udpege forhold/procedurer/snitflader der 

er uklarhed om. De skal således bidrage til at vurdere forbedringspotentiale 

i de interne procedurer og handlinger, såvel som i samarbejdsrelationerne 

på tværs af sektorer. Audits skal ikke bruges til at finde fejl og placere an-

svar. Afgrænsning af problemstillingerne omhandler i første omgang kun 

egen sektor. Det bidrager til en grundig og informativ del-analyse, med tid 

og mulighed for at forfølge problemstillingerne og efterfølgende bidrage til 

bedre beskrevne cases, der kan bringes ind i anden fase af den kvalitative 

analyse (den tværsektorielle audit). 

 

For at sikre sammenhæng i analysen deltager en eller flere sektorkrydsere i 

de lokale forløbsnære audits (personale fra den anden sektor). 

 

Deltagere 

De deltagende faggrupper i de kommunale forløbsnære audits er eller har 

været involveret i sygepleje- og plejeopgaverne hos den patient, der bliver 

lavet forløbsaudit på, dvs. de social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter der har været hos patienten op til indlæggelsen. 
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Patienten deltager ikke i de forløbsnære audits. 

Listen af deltagere i de kommunale audits er optimalt: 

 1-2 social- og sundhedshjælper 

 1-2 sygeplejerske/assistent (social- og sundhedsassistent) 

 1 visitator 

 1 terapeut 

 1 planlægger 

 1 praktiserende læge 

 Den kommunale projektleder 

 

Såfremt der er behov for at reducere i denne gruppe, skal det prioriteres at 

fastholde deltagelse fra de patientnære medarbejdere, da deres erfaringer og 

viden ift. håndteringen af indlæggelsestruede ældre patienter er central i 

analysen.  

 

Listen over deltagere i hospitalernes audits er som følger: 

 1-2 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter 

 1 læge 

 Afdelingens praksiskonsulent 

 Klinisk farmaceut ift. medicinliste 

 Afdelingens projektleder(e) 

 

På hospitalerne er det de involverede afdelinger/afsnit, der skal gennemføre 

journalaudits. Som udgangspunkt vil diagnoserne blive fordelt på relevante 

afdelinger.  

 

Derudover deltager projektets koordinator som mødeleder og interviewer i 

alle forløbsnære audits med henblik på at sikre konsistens og entydighed i 

datatolkningen efterfølgende. 

 

Udvælgelse af journaler 

Forløbene til de forløbsnære audits udvælges i forhold til analysens formål 

for at sikre en øget sandsynlighed for, at forløbene kan bidrage til den kval i-

tative analyse ved at afdække problemstillinger i relation til samarbejdet 

mellem kommuner, hospitaler og almen praksis.  

 

De udvalgte forløb skal opfylde følgende kriterier: 

 Aktionsdiagnosen på seneste indlæggelse er en af de 6 forebyggelige 

diagnoser: lungebetændelse, UVI, dehydrering, obstipation, brud og 

KOL. 

 Patienterne er bosiddende i én af de fem projektkommuner 
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 Patienten er kendt af kommunen (visiteret til praktisk 

hjælp/personlig pleje/plejehjem m.m.) 

 Patienterne er min. 60 år 

 Der skal have været en tidligere hospitalskontakt inden for de sene-

ste 6 måneder (ambulant eller stationær kontakt). 

 

Derudover kan kommunerne efterfølgende prioritere, at de auditerede for-

løb er fordelt på forskellige boformer (plejehjem, eget hjem mv.).  

 

Omfang 

Der gennemføres audit på 6 forløb i hver kommune fordelt med et forløb 

på hver af de 6 diagnoser, i alt 30 kommunale forløbsnære audits. Hver au-

dit varer 45 min. med 15 min. pause mellem hver audit. I alt 6 timer pr. 

kommune. Der gennemføres audit på 50 forløb på de to hospitaler. 

 

Udover det anførte ressourceforbrug til gennemførelsen af audits skal der 

forventes forberedelsestid for de lokale projektledere, hvor projektlederen 

kort orienterer sig i journalerne og evt. indledningsvis besvarer faktuelle 

spørgsmål/forhold fra journalerne. 

 

Der er nogen variation i de audits, der bliver gennemført i kommuner og 

hospitaler, idet audits i kommunerne som udgangspunkt er planlagt til at 

vare 45 min., hvor forventningen til hospitalernes audit er, at det afvikles 

hurtigere svarende til 30 min. pr. audit. 

 

Indhold 

De forløbsnære audits er designet, så svarene i de kommunale audits og 

hospitalernes audits kan sammenlignes. 

Rammen for de forløbsnære audits er en spørgeguide, der er bygget op som 

følger: 

 Indledningsvis en gennemgang af journalen; informationer om pati-

enten (det aktuelle indlæggelsesforløb, andre sygdomme, tidligere 

indlæggelser, medicinstatus, boligforhold, netværk, kommunale ind-

satser, ændringer i indsatser osv.) 

 Tværsektorielle forhold; Vurdering af forbedringspotentiale ift. den 

pågældende case: 

o På hvilken måde og med hvilke midler kunne denne indlæggelse 

være forebygget? 

o Er indlæggelsen et udtryk for manglende tilbud i hospital eller 

kommune? 

o Er indlæggelsen et udtryk for manglende kompetencer i hospital 

eller kommune? 
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o Er indlæggelsen et udtryk for barrierer i sikring af sammenhæn-

gende forløb på tværs af sektorgrænser 

 

Anvendelse af data fra de forløbsnære audits 

Anden del af den kvalitative analyse er den fælles nuancering af problemsti l-

linger relateret til forebyggelige genindlæggelser på tværs af sektorer. Fokus 

er på samarbejdet mellem sektorerne: Hvilke opgaver løses hvor, hvem har 

ansvaret, hvilke snitflader giver problemer, hvad er erfaringerne omkring 

uhensigtsmæssige indlæggelsesmønstre ift. ansvar/snitflader.  

 

Forholdsmæssig har denne del-analyse en vigtig funktion og en stor tyngde 

både i forhold til at skabe fælles forståelse for problemstillinger og udfor-

dringer, og dels i forhold til det videre arbejde med at udvikle forslag til 

indsatser27.  

 

  

                                                 
27 Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Samarbejdsprojekt mellem: Allerød 
Kommune, Frederikssund Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød 
Kommune, Frederikssund Hospital, Hillerød Hospital. 2012  
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Bilag 4: Den Danske Kvalitetsmodel – Erfaringer fra 

Horsens kommune  

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2005 blev det besluttet, at 

Horsens, Brædstrup og Gedved kommuner skulle lægges sammen. For 

sundhedsafdelingerne betød det, en omlægning fra 6 distrikter til at etablere 

3 sundhedscentre. 

 

Politisk skulle der findes en fællesnævner for kvaliteten. Det betød, at ledel-

serne i de 3 nye sundhedscentre skulle komme med et oplæg til politikerne 

om, hvad de mente det fremtidige serviceniveau skulle være. Områdeleder-

ne blev bedt om at komme med et oplæg. De drøftede niveauet for sygeple-

jeindsatser i de 3 kommuner og beskrev den ønskede fællesnævner, som 

senere blev politisk godkendt. 

 

I forbindelse med etableringen af samarbejdet blev embedslægerapporterne 

drøftet. Der var nogle gennemgående træk, som blev betegnet som mangler 

i forhold til den dokumenterede pleje og behandling, den enkelte patient 

blev tilbudt. Erkendelsen af, at der ikke blev dokumenteret, det vi mente vi 

gjorde, førte til, at der på tværs af de tre sundhedscentre startede en beskri-

velse af det niveau, der skulle være til stede i forhold til den enkelte beboer 

ud fra de sygeplejefaglige optegnelser. Endvidere blev fundamentet, for 

hvad den enkelte sundhedsfaglige medarbejder skulle arbejde ud fra beskre-

vet, samt arbejdsopgavernes delegeringsmulighed i forhold til reel og formel 

kompetence. 

 

Beskrivelse af processen 

I 2010 begyndte de i Horsens kommune at drøfte, om akkreditering var en 

naturlig følge af det samarbejde der havde været på tværs af sundhedscen-

trene i Horsens Kommune. Ønske om at have fokus på kvaliteten af indsat-

serne til patienterne, og om nå, de mål der sat satte, fyldte diskussionerne. 

Der var et ønske om at se på organisationen som helhed, på ansættelse af 

kompetente medarbejdere og fastholdelse af disse.  

 

Den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg, sundhedscenterlederne og om-

rådelederne besluttede i fællesskab, at arbejde med den Danske Kvalitets 

Model, da modellen var i god tråd med det arbejde, der allerede var i gang. 

Det var således ikke en overordnet beslutning, der blev trukket ned medar-

bejderne, men en ligeværdig drøftelse, der førte til beslutningen. Valget 

blev, at Horsens kommune skulle akkrediteres på sygeplejen, træning og 

rehabilitering. 
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Organisatorisk placering og /eller placering, samt sikring af organi-

satorisk forankring 

Horsens Kommune har på nuværende tidspunkt valgt alene at implemente-

rer DDKM i Sundhed og Omsorg. Den etablerede ”kvalitetsorganisation” 

kan ses i nedenstående figur.  

  

 
Der er i en halvårs periode knyttet en task force gruppe til kvalitetsrådet 

som består af: 

 En akkrediteringskoordinator 

 En specialkonsulent 

 En kommunikationsmedarbejder på 20 timer 

 En IT-medarbejder, som skal opbygge en dokumentationsportal 

 3 områdeleder (akkrediteringskonsulenter) som kommer fra hvert 

sundhedscenter og er deres ressourceperson i DDKM 

Kvalitetsrådet er den besluttende myndighed, vejledt af tarskforcegruppen 

og de 3 lokale kvalitetsudvalg. Der er møder hver anden uge.  

 

Fra projektstarten var der valgt et antal akkrediteringskonsulenter fra hvert 

sundhedscenter, som sammen med akkrediteringskoordinatoren påbegyndte 

et forarbejde til udarbejdelse af retningsgivende dokumenter ud fra ramme-

standarderne. Dette arbejde dannede grundlaget for det videre arbejde i 

Kvalitetsrådet 

 Ældre og sundhedschef 

 Sundhedscenterledere 

 Stabschef 
 

 Akkrediteringskoordinator 

 Sekretær 
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kvalitetsrådet med udarbejdelse af retningsgivende dokumenter relateret til 

rammestandarder og organisatoriske standarder. 

 

Der blev nedsat tværgående arbejdsgrupper med en akkrediteringskonsulent 

som formand. Hvis der i Sundhed og Omsorg var en naturlig ressourceper-

son, som havde indgående kendskab til indholdet i en standard, blev ved-

kommende formand for arbejdsgruppen.  Kravet til arbejdsgrupperne var 

deltagelse fra alle 3 sundhedscentre af: 

 Ledere indenfor plejen 

 Ledere fra træning og rehabilitering, hvor dette var naturligt 

 Sygeplejersker 

 Terapeuter (hvor dette var relevant) 

 Evt. udefrakommende ressourcepersoner, hvis standarden lagde op 

til dette 

Arbejdsgrupperne skulle udarbejde retningsgivende dokumenter ud fra en 

given standard og beskrive af hvorledes kvalitetsovervågningen skulle prak-

tiseres ud fra den givne vejledning i standarden samt tidspunkt på året for 

kvalitetsovervågningen. 

 

Der har som en del af arbejdet med DDKM været foretaget eller skal fore-

tages kvalitetsovervågning: 

 Basisvurdering på medarbejdernes viden om indholdet af de ret-

ningsgivende dokumenter 

 Internt survey i alle afdelinger indenfor Sundhed og Omsorg 

 Stikprøvekontroller  

 Journalaudit  

 

Sammenhæng til dokumentation af hjemmesygeplejen og implemen-

tering af DDKM i en daglig praksis: 

Sygeplejeindsatser tager sit afsæt i Sundhedsloven, det samme gør DDKM. 

I forbindelse med arbejdet med dokumentation af hjemmesygeplejen i part-

nerskabsprojektet er fokus rettet på: 

 kvaliteten af indsatserne til den enkelte patient,  

 dokumentationen af sygeplejeindsatser ud fra de 12 sygeplejefaglige 

problemområder 

 ledelsesinformationssystem 

 systematisk indsamling af data 

 måling og læring af resultater ud fra givne succeskriterier  

 fokus på overgange indenfor kommunen og på tværs af sektorerne 

 sundhedsfremme og forebyggelse 

 opgaveglidning – Det nære sundhedsvæsen 
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I forbindelse med udarbejdelse af de retningsgivende dokumenter ses en 

tydelig sammenhæng til dokumentationen af sygeplejeindsatser. Der er et 

ønske om ”at vi siger det vi gør - og gør det vi siger”.  

 

Til opnåelse af ovenstående er der udarbejdet nye indsatsområder for syge-

plejen, der danner grundlag for de opgaver, sygeplejerskerne kan og skal 

løse. Indsatsområderne kobler sig til KL’s partnerskabsprojekt i sin opbyg-

ning og til systematikken i DDKM. 

 

Der er i det kommende halve år ansat en konsulent til at hjælpe med im-

plementeringen af dokumentationen i alle afdelinger under Sundhed og 

Omsorg. Ved implementering af DDKM bliver arbejdsgangene systematise-

ret, sygeplejeindsatserne bliver dokumenteret, samarbejdet internt i organi-

sationen og på tværs af afdelingen, samt når patienten skal indlægges på 

sygehuset bliver tydeliggjort.  

 

Det er væsentligt, at alt sundhedsfagligt personale dokumenterer dens ar-

bejde uanset hvor i kommunen, arbejdet udføres. Når en patient får hjem-

mesygepleje i eget hjem og af en eller anden grund midlertidigt skal flytte til 

en aflastningsbolig eller en permanent plejebolig, er det sundhedsfaglige 

personale afhængige af, at indsatsen og behandlingen fra afgivende afdeling 

er dokumenteret, så patienten ikke oplever et kvalitetsbrist. 

 

Horsens Kommune er inde i slutfasen, og i den anledning er tiden frem til 

akkrediteringstidspunktet blevet inddelt i temauger. Hver uge har en ind-

sats, hvor man i alle afdelinger sætter fokus på et tema f.eks. information, 

ernæring, hygiejne eller medicinhåndtering. For at få smilet frem i en ellers 

dybt alvorlig situation, er der udarbejdet nogle konkurrencer/events til af-

delingerne. Der er udarbejdet f.eks. tipskuponer, spørgeskemaer til de ret-

ningsgivende dokumenter og kort som lægges i en skål med spørgsmål til 

forskellige dokumenter. Tanken er, at den daglige leder sammen med med-

arbejderne besvarer opgaven ved at gennemgå de retningsgivende doku-

menter og så tilbagesender besvarelsen. Der findes en eller flere vindere, 

som får en præmie (kage, chokolade, T-shirt med kvalitetslogo). 

 

Erfaringer fra beslutningen om at implementere DDKM: 

Det har været og er stadig et meget omfangsrigt arbejde at nå hen mod en 

akkreditering. I november implementeringen være gennemført, forud for, 

den eksterne survey og bedømmelse. I Horsens kommune har de ikke for-

trudt beslutningen, men ville nok på baggrund af de erfaringer de sidder 

med, gribe det lidt anderledes an, hvis de skulle starte forfra.  
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Det er uhyre vigtigt: 

 at hele ledelsessystemet (alle niveauer) inddrages i arbejdet fra be-

gyndelsen 

 at der hele tiden er en ledelsesmæssig bevågenhed og fastholdelse af 

beslutningen 

 at kvalitetsorganisationen er på plads fra starten 

 at de overordnede rammestandarder er beskrevet fra begyndelsen, 

da de på forskellig vis gennemsyrer alle de organisatoriske og speci-

fikke standarder 

 at ledelse og sundhedsfagligt personale sammen udarbejder de ret-

ningsgivende dokumenter, så de afspejler den virkelighed dokumen-

tet skal anvendes i 

 at medarbejderne i praksis tør sætte fokus på hverdagens indsatser 

gennem kvalitetsovervågning 
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Bilag 5: UTH-klinik i Frederikshavn Kommune - 

Koncept- og metodebeskrivelse   

 

Med udvidelse af Sundhedslovens patientsikkerhedsordning per 1. septem-

ber 2010 er der kommet fokus på utilsigtede hændelser, der implicerer flere 

sektorer eller organisatoriske områder. For at sikre fokus på hændelser i 

sektorovergange mellem kommuner og regioner er det i loven præciseret, at 

samarbejdet om disse hændelser skal beskrives i de sundhedsaftaler, der 

indgås mellem regionen og kommune. I sundhedsaftalen mellem Region 

Nordjylland og kommunerne i Nordjylland er de overordnede rammer for 

håndtering af og opfølgning på tværsektorielle hændelser således beskrevet. 

  

I Frederikshavn Kommune var der allerede inden sundhedsaftalens ikraft-

træden indledt et samarbejde omkring utilsigtede hændelser på tværs af al-

men praksis, apoteker, kommune og sygehus. Frem for at sikre koordine-

ring omkring analyse af tværsektorielle hændelser ad hoc fra hændelse til 

hændelse etablerede man UTH-klinikken, som et forum, hvor risikomana-

gere og klinisk personale fra enheder i Frederikshavn Kommune på faste 

møder i fællesskab analyserer tværsektorielle hændelser. UTH-klinikken 

anvendes også til gennemgang, analyse og læring af hændelser, der er opstå-

et internt i kommunen.  

 

Begrebet UTH-klinik er nyt, men bygger langt hen ad vejen på principperne 

for Dansk Selskab for Patientsikkerheds danske udgave af den engelske 

analysemetode SEA (Sentinel Event Audit), hvor et fast team på regelmæs-

sige møder analyserer utilsigtede hændelser. Denne koncept- og metodebe-

skrivelse for en UTH-klinik tager udgangspunkt det tværfaglige samarbejde, 

der er etableret i Frederikshavn Kommune og de erfaringer, som mødedel-

tagere i UTH-klinikken har gjort sig. Beskrivelsen skal ses som en slags 

værktøjskasse med gode råd og redskaber, der kan anvendes og tilpasses i 

forbindelse med etablering af nye UTH-klinikker.  

 

Hvad er en UTH-klinik? 

En UTH-klinik er et koncept, der kan anvendes til systematisk analyse og 

vidensdeling på baggrund af tværsektorielle utilsigtede hændelser. Nærmere 

bestemt er en UTH-klinik et forum, hvor risikomanagere og klinikere fra 

forskellige sektorer afholder regelmæssige møder med det overordnede 

formål at analysere tværfaglige, utilsigtede hændelser, der er forekommende 

inden for et organisatorisk og eller geografisk afgrænset område (UTH-

klinikken i Frederikshavn Kommune er et eksempel på en geografisk af-

grænsning).  
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Opstart og mødeafholdelse i en UTH-klinik 

Mødeafholdelse i en UTH-klinik vil ofte implicere mødedeltagere fra mange 

forskellige organisationer. Det er vigtigt, at mødedeltagerne har fælles for-

ventninger til møderne, og at det er klart, hvem der gør hvad før, under og 

efter møderne. Derfor skal der inden opstart af en UTH-klinik skrives et 

kommissorium indeholdende beskrivelse af bl.a. UTH-klinikkens baggrund 

og formål, deltagere, mødefrekvens, arbejdsopgaver og -fordeling samt af-

rapporteringsform.  

 

Kernen i en UTH-klinik er dog, at der afholdes møder med et regelmæssigt 

interval. Til regelmæssige møder knytter sig en cyklus af praktisk tilrettelæg-

ning af møderne. En sådan cyklus er afbilledet på figuren i næste afsnit, og 

elementerne i cyklussen vil blive beskrevet trin for trin i det følgende. 

 

Deltagere og rollefordeling på møder i UTH-klinik 

I opstartsperioden for en UTH-klinik anbefales det, at risikomanagere fra 

de omfattede organisationer (sygehus, almen praksis, specialsektor, 

præhospitalt område mv.) er faste mødedeltagere. Udover at fungere som 

”havarikommission” kan UTH-klinikken i denne fase også fungere som et 

forum for netværksdannelse for patientsikkerhedsaktørerne. Når UTH-

klinikken er veletableret, kan det være tilstrækkeligt med deltagelse, når 

hændelser, der implicerer ens organisatoriske område, er på dagsordenen.  

 

Klinikere, der har været impliceret i en utilsigtet hændelse, kan deltage, hvis 

det skønnes relevant. Med henblik på at identificere tiltag, der kan forebyg-

ge lignende hændelser, kan det være vigtigt med repræsentation af fx klini-

kere eller andre personer, der er bekendte med de daglige rutiner, arbejds-

gange og procedurer.  Alternativt kan den organisatoriske leder for implice-

rede klinikere deltage, hvilket kan være vigtigt for klarlægning af hændelses-

forløbet. 

 

I sundhedsaftalen for Region Nordjylland er det beskrevet, at det er hæn-

delsesstedets sektors risikomanager, der er ansvarlig for at gennemføre en 

analyse, ligesom hændelsesstedets risikomanager er ansvarlig for at vurdere, 

om andre sektorer skal inddrages i analysen. Det beskrives i kommissorium, 

hvem der er formand, mødeleder samt referent på møder i UTH-klinikken. 
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Hændelser til dagsorden 

For at kunne undersøge hændelsesforløbet internt i egen sektor før mødet, 

skal hændelsesstedets risikomanager tage kontakt til andre involverede sek-

torer, der skal inddrages i analysen. Yderligere skal der tages kontakt til 

UTH-klinikkens tovholder for at få hændelsen på dagsorden. Det anbefales 

at dette gøres minimum 2 uger før mødet. 

 

Udsendelse af dagsorden 

Det anbefales, at dagsorden udsendes af tovholder senest 1 uge før mødet.  

Derudover udsendes en informationsmail til eventuelle ad hoc-deltagere, 

der beskriver deres rolle på mødet, forventningerne til deres deltagelse, 

samt rammerne for arbejde i en UTH-klinik. 

 

Møde i UTH-klinik 

Det anbefales, at dagsordenen til møder i UTH-klinikken indeholder føl-

gende emner: 

 Formand gennemgår dagsorden for mødet 

 Analyse af dagsordenssatte hændelser 

 Evaluering af mødet 

Det kan ligeledes være relevant at følge op på tiltag, der er blevet besluttet 

på tidligere møder. Det anbefales dog ikke, at det er et fast punkt på dags-

orden, da mødedeltagerne kan variere fra møde til møde, alt efter hvilke 

sektorer, der er involveret i de hændelser, der behandles. 

Implementering af tiltag i de 
involverede sektorer eller 

fælles beslutningsfora 

Udsendelse af referat  

(1 uge efter mødet) 

Hændelser til behandling 
koordineres mellem 

involverede sektorer og 
tovholder underrettes 

(senest 2 uger før mødet Dagsorden udsendes 
(1 uge før mødet) 

Møde i 

 UTH-klinik: 

- Introduktion til rollefordeling og arbejdsform 

- Hvad skete der? 

- Hvordan kunne dette ske? 

- Hvilke tiltag kan forebygge lignende hændelser? 

- På hvilket organisatorisk plan skal tiltaget 
implementetres? 

- Hvem er ansvarlig for implementeringen af tiltag? 

- Referatet udfyldes og godkendes af deltagerne 
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Ved deltagelse af ad hoc deltagere præsenterer mødedeltagerne sig , og der 

gives en kort introduktion til arbejdet i UTH-klinikken og pointeres fokus 

på systemperspektiv. Generelt er det vigtigt, at alle deltagere føler et med-

ansvar for, at møderne afholdes: 

 i en åben og ikke-dømmende atmosfære, hvor alle kommer til orde, 

 med fokus på læring og forebyggelse, 

 med anvendelse af hensigtsmæssigt sprogbrug, hvor der ikke påpe-

ges skyld, fejl og ansvar, 

 med enighed om, hvad der må deles med andre uden for teamet 

 

Analysen 

Hændelsesanalyserne foregår systematisk efter en fast drejebog, hvor hver 

enkelt hændelse systematisk gennemgås i forhold til nedenstående spørgs-

mål. Denne gennemgang med faste spørgsmål skal være med til at sikre en 

systemisk tilgang, hvor der er fokus på omstændighederne omkring en hæn-

delse frem for fokus på, hvem der er ”skyld i” hændelsen. Følgende 

spørgsmål bliver gennemgået:  

1. Hvad skete der? Det faktuelle forløb godkendes af deltagende par-

ter. Forløbet beskrives ved, at de implicerede sektorer fremlægger 

hændelsesforløbet ud fra egne oplysninger. Det anbefales ikke at 

bruge for lang tid på detaljer, der ikke er væsentlig i forhold til en 

handlingsplan. Den optimale proces er, at hændelsesforløbet beskri-

ves kronologisk. Dvs. at det er den sektor, hvor første sikkerheds-

brist i forløbet indtræffer, der beskriver hændelsesforløbet først.  

2. Hvordan kunne det ske? Teamet stiller spørgsmål til det faktuelle 

forløb og diskuterer mulige årsager til, at hændelsen skete.  

3. Hvilke tiltag kan forebygge lignende hændelser? Gennem diskussion 

i teamet identificeres klare og konkrete tiltag, der kan iværksættes, 

med henblik på at reducere de identificerede risici. Det besluttes, 

hvordan disse tiltag kan implementeres. 

4. Det vurderes, hvem der er ansvarlig for at søge at implementere de 

identificerede tiltag til forebyggelse. 

 

Implementering af tiltag til forebyggelse 

Karakteristisk for en UTH-klinik er, at der typisk ikke vil være ledelses-

kompetence fra de involverede sektorer repræsenteret. Derfor kan der ikke 

besluttes konkrete handleplaner med tidsplaner og ansvarsfordeling på per-

sonniveau. Det kan derimod besluttes, hvilken sektor der er ansvarlig for at 

implementere de identificerede tiltag. 
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I mange tilfælde vil de identificerede tiltag være tiltag, der kan implemente-

res internt i de involverede sektorer. I disse tilfælde er det den pågældende 

sektors repræsentant, der er ansvarlig for at tilstræbe implementering af 

tiltaget i egen sektor – herunder opnå ledelsesaccept og udarbejde konkret 

handleplan med tidsplan og ansvarsfordeling på personniveau. 

 

Der vil også være tilfælde, hvor der identificeres tiltag, der omhandler selve 

samarbejdet mellem sektorerne. I sådanne tilfælde vil det være risikomana-

geren fra hændelsesstedet, der er ansvarlig for at indbringe identificerede 

tiltag for den besluttende myndighed for samarbejdsrelationen – eksempel-

vis sygehusenes kontaktudvalg eller kommunalt-lægeligt kontaktudvalg. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hændelsesstedet, der er angivet i 

den rapporterede utilsigtede hændelse, ikke nødvendigvis er det reelle hæn-

delsessted. Derfor er det vigtigt at det afklares hvilken sektor, der er det 

reelle hændelsessted, og hvem der således har ansvaret for at sagsbehandle 

og videresende rapporten samt give tilbagemelding til rapportør. 

 

Afrapportering fra møderne 

Det er vigtigt, at det i kommissoriet er beskrevet, hvorledes afrapporterin-

gen fra møder i UTH-klinikken skal være, herunder i hvilken form, der skal 

afrapporteres og til hvem. For at sikre, at der kan ske en bred afrapporte-

ring, er det vigtigt at referatet fra mødet ikke omhandler detaljeret beskri-

velse af selve hændelsen. Fokus bør i stedet ligge på identificerede proble-

mer/risici samt identificerede tiltag til at reducere problemer/risici.  

 

Det er vigtigt at også ad hoc deltagere inden deres deltagelse i møder i 

UTH-klinikken er orienterede om, hvilken afrapportering de kan forvente i 

forhold til den hændelse, de er involveret i. Neden for ses et eksempel på et 

skema til afrapportering fra mødet, der både kan anvendes til rapportering 

til ledelse mv. samt som referat. Det er vigtigt, at skemaet udfyldes under 

mødet, og at deltagerne godkender skemaet før mødets afslutning. 

UTH- Klinik: Skema til afrapportering                                                               Dato 

Hændel-

ses nr. 

Problemstil-

ling 

Tiltag Organisatorisk niveau  
(I hvilke(n) skal tiltaget søges implemente-

ret, og på hvilket organisatorisk niveau?) 

Ansvarlig 
(Hvem søger at im-

plementere tiltaget?) 

     

     

     

     

 


