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Begrebsafklaring 

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

sygeplejeopgaver: Henviser til indsatser, der bevilges efter § 138 i 

Sundhedsloven. Begreberne bruges synonymt. Sygeplejeindsatser er ikke 

forbeholdt sygeplejersker, men kan udføres af alle faggrupper. 

Sygeplejeindsatser kan også leveres i mange forskellige enheder; 

hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, plejecentre, 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 

(hjemme)sygepleje som udekørende funktion i patientens eget hjem eller i 

en plejebolig/botilbud. 

 

Hjemmeplejen: Den organisatoriske enhed der udfører personlig og 

praktiskhjælp samt træning efter § 83 og § 86 i Serviceloven.  
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Forord 

I en tid, hvor kommunerne får flere, nye og mere komplekse pleje- og 

behandlingsopgaver, er der er et stigende behov for at kunne arbejde 

strategisk og målrettet med prioritering af  sygeplejeindsatserne. 

Kommunerne har med strukturreformen overtaget mange nye opgaver på 

sundhedsområdet. Samtidig vokser mængden af opgaver på de traditionelle 

driftsområder inden for hjemmesygeplejen – blandt andet på grund af 

demografiske forskydninger i befolkningen og en stigning i antallet af ældre 

medicinske patienter samt patienter med kroniske sygdom (2). Derfor er 

dokumentationen af  hjemmesygeplejen afgørende for kommunerne. 

  

En god dokumentationspraksis er både en forudsætning for at sikre 

kvaliteten af  de sygeplejeindsatser, der dagligt leveres til patienterne i 

kommunen, men også i forhold til kvaliteten af  ledelsesinformationen. En 

god dokumentationspraksis er samtidigt også med til at sikre, at kommunen 

efterlever Sundhedslovens dokumentationskrav.  

 

En god dokumentationspraksis opstår dog ikke af  sig selv – det kræver 

ledelsesopbakning. Ledelsen skal motivere medarbejderne til at 

dokumentere. Det gør man bl.a. ved at vise, at man anvender de 

informationer, man får igennem dokumentationen, og agerer på baggrund 

af  dem. 

  

Som et led i KL’s Partnerskabsprojekt om dokumentation af  

hjemmesygeplejen - et 2-årigt projekt mellem KL og 45 af  landets 

kommuner - har vi derfor udarbejdet Ledelseshåndbog i god 

dokumentationspraksis. 

  

Hensigten med notatet er, at det skal hjælpe kommunale ledere på 

sundhedsområdet til at arbejde med at forbedre dokumentationspraksis og 

inspirere dem til, hvordan man kan bruge de informationer, der kommer ud 

af  dokumentationen. Det gør notatet ved at sætte fokus på følgende 

områder: 

  

 Faglig dokumentation af  sygeplejeindsatser: Det første kapitel 

beskriver de dokumentationskrav, der udspringer af  lovgivningen i 

forbindelse med en indsats under Sundhedsloven i forhold til en 

indsats under Serviceloven. 

 Struktureret faglig dokumentation: Det følgende afsnit beskriver, 

hvordan man kan anvende struktureret information til at sikre en 

bedre kvalitet i behandlingen af  patienterne og samtidig lette og 

sikre kommunikationen mellem medarbejderne.  
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 God ledelsesinformation: Herefter følger en beskrivelse af  

mulighederne for at bruge resultaterne fra dokumentationen som 

ledelsesinformation til henholdsvis økonomi- og kvalitetsudvikling. 

 Hvad virker?: Afslutningsvis sættes der fokus på vigtigheden i, at 

alle trin i en proces tænkes igennem ved igangsættelse af  et nyt 

tiltag. Selvom eksemplet tager udgangspunkt i en kommune, der 

forsøger at ændre dokumentationspraksis, kan kapitlet også bruges i 

forbindelse med andet end dokumentation. 

  

Intentionen er ikke, at kommunerne skal arbejde med at skabe god 

dokumentation inden for alle områderne samtidig, men derimod at man skal 

udvælge de områder, hvor det er mest nødvendigt og brugbart i den enkelte 

kommune. 

  

Læseren kan med fordel også orientere sig i Det fælles indsatskatalog for 

sygeplejefaglige optegnelser (2012), Delegation og brug af  kompetenceprofiler (2012) 

samt Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen (2012), der alle er udarbejdet i 

forbindelse med KL’s Partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje. 

  

I notatet vil numrene angivet i parentes referere til referencelisten, som 

findes i slutningen af  notatet. 

  

God læselyst! 
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Kapitel 1  

Faglig dokumentation af  sygeplejeindsatser  

Når der varetages opgaver efter Sundhedsloven, stilles der samtidig 

lovmæssige krav til den faglige dokumentation. Disse krav er langt mere 

omfattende, end når der leveres indsatser efter Serviceloven. 

Dokumentationskravene til sundhedsindsatsen har til formål at styrke 

kvaliteten i de sundhedsfaglige indsatser, der ydes til patienterne, samt 

forbedre patientsikkerheden.  

 

Sygeplejeindsatser, der leveres efter Sundhedslovens § 138, varetages i de 

fleste kommuner af, eller i tæt kobling til udføreenheder, som også leverer 

indsatser efter Servicelovens §83, 85, 86 mv. Social- og sundhedsfaglige 

indsatser leveres således ofte samtidigt og af det samme personale. Da 

social- og sundhedsfaglige indsatser udspringer af to forskellige 

lovgivninger, er der forskellige krav til dokumentationen af indsatserne. 

Nedenfor beskrives kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. 

Herefter følger et afsnit, som kort skitserer de lovmæssige krav, til 

dokumentation på det sociale område.  

 

I den enkelte kommune er det forskelligt, hvor de lovmæssige krav 

dokumenteres, hvorfor det anbefales, at ledelsen udarbejder lokale 

instrukser for den sundhedsfaglige dokumentation. 

1.1 Lovbundne krav til dokumentation på sundhedsområdet 

Hjemmesygepleje tildeles efter § 138 i Sundhedsloven. Det vil sige, at 

dokumentation af sygeplejeindsatserne er underlagt de krav, som Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen fastsætter.  

 

1.1.1 Patientjournal 

Ifølge bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler 

af 2. januar 2013, fremgår det, at alle autoriserede sundhedspersoner – og 

personer, der handler som disses medhjælp – skal føre en patientjournal 

over den behandling1, som de varetager (1). 

En patientjournal er optegnelser, der oplyser om patientens tilstand og den 

planlagte og udførte behandling. Der skal oprettes en patientjournal for 

hver enkelt patient. Patientjournalen skal benyttes til dokumentation i 

forhold til sygeplejeindsatser. Disse benævnes af Sundhedsstyrelsen ”de 

sygeplejefaglige optegnelser”.  

                                                 
1 Behandling defineres som undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, 

fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i 

forhold til den enkelte patient (1). 
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Patientjournalen skal derved ses som et arbejdsredskab, der af hensyn til 

patientsikkerheden danner grundlag for information og behandling af 

patienten. Patientjournalen skal desuden dokumentere den udførte 

behandling, fungere som det nødvendige, interne kommunikationsmiddel 

imellem det personale, der deltager i behandlingen af patienten, sikre  

kontinuitet i behandlingen samt danne grundlag for tilsyn (1,7). En 

sundhedsfaglig dokumentation af sygeplejeindsatser kan derved være med 

til, at styrke kvaliteten i disse samt patientsikkerheden, da dokumentationen 

understøtter: 

 En grundig udredning af patienten, i forhold til de 12 

sygeplejefaglige problemområder.  

 En struktureret dokumentation af sammenhængen mellem den 

planlagte behandling og udførte behandling.  

 En kvalificeret opfølgning af de igangsatte indsatser, gennem 

dokumentation af de opnåede resultater ved den udførte behandling. 

 

De sygeplejefaglige optegnelser skal understøtte, at patienterne modtager 

sygeplejeindsatser af høj kvalitet. Derfor er det afgørende, at 

dokumentationen er: 

 Entydig  

 Systematisk 

 Forståelig  

 Fremstår overskuelig 

 

Det sker af hensyn til kommunikation mellem personalet, uanset faggruppe. 

Personalet skal på baggrund af journalen kunne redegøre for: 

 Patientens tilstand 

 Hvilke overvejelser der er gjort 

 Hvilken pleje og behandling der er planlagt 

 Hvilken pleje og behandling der er udført  

 Resultatet af behandlingen og plejen (7) 

 

Der er afgørende, at der dokumenteres i patientjournalen fortløbende, 

kontinuerligt og i umiddelbar tilknytning til planlægningen og udførelsen af 

pleje og behandling. Dato og om nødvendigt klokkeslæt for notatet skal 

anføres. Hvis der foreligger fagligt vedtagne forkortelser af faglige udtryk, 

kan disse anvendes (7).  

 

Det skal med navn fremgå, hvem der har foretaget journalnotatet. I mindre 

enheder, fx på plejecentre eller botilbud, hvor man let kan identificere 

personalet vil det være tilstrækkeligt at anvende initialer, når navnet særskilt 

og entydigt, på et senere tidspunkt, kan identificeres ved hjælp af særl ige 

lister. Ledelsen har ansvaret for at udfærdige og vedligeholde 
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personalelisterne. Ved brug af elektroniske journaler kan der anvendes 

digital signatur, elektronisk konvertering fra initialer til fulde navn eller 

anden form for elektronisk godkendelse (7). 

 

1.1.2 Hvad skal patientjournalen indeholde? 

Journalen skal, for at kunne understøtte patientsikkerheden og høj faglig 

kvalitet i indsatserne, indeholde alle relevante oplysninger, der har 

betydning for observation, pleje og behandling af patienten: 

 

Stamoplysninger  

 Patientens navn, personnummer og bopæl/opholdsadresse samt 

eventuelt telefonnummer 

 Patientens indlæggelses/indflytningsdato 

 Oplysninger om patientens pårørende/kontaktpersoner 

 Eksterne samarbejdspartnere, fx hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, 

egen læge 

 Særlige forhold, fx kendte allergier 

 

Oplysninger i forbindelse med sygeplejefaglige behandlinger og pleje  

 

a) Sygeplejefaglige problemområder for den enkelte patient  

     Det skal som minimum fremgå af optegnelserne om sygeplejefaglige 

behandlinger og pleje, at der er taget stilling til, om patienten har 

potentielle og/eller aktuelle problemer inden for følgende 12 

sygeplejefaglige problemområder:  

 

1. Funktionsniveau, f.eks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, 

ADL (Activity in Daily Living). 

2. Bevægeapparat, f.eks. behov for træning, balanceproblemer og evt. 

faldtendens. 

3. Ernæring, f. eks. under- eller overvægt, spisevaner, 

ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme 

og opkastning. 

4. Hud og slimhinder, f. eks. forandringer og lidelser fra hud, 

slimhinder og andre væv – f. eks. muskler, hår og negle. 

5. Kommunikation, f. eks. evnen til at gøre sig forståelig og forstå 

omverdenen. 

6. Psykosociale forhold, f. eks. arbejdsevne, relationer til familie, 

ensomhed, livsstilsproblemer, misbrug og mestring. 

7. Respiration og cirkulation, f. eks. luftvejsproblemer som åndenød, 

hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls. 

8. Seksualitet, f. eks. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller 

lægemidler. 
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9. Smerter og sanseindtryk, f. eks. akutte eller kroniske smerter og 

ubehag, problemer med syn og hørelse. 

10. Søvn og hvile, f. eks. faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile. 

11. Viden og udvikling, f. eks. behov for information eller undervisning, 

helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse. 

12. Udskillelse af affaldsstoffer, f. eks. inkontinens, obstipation, diaré.  

 

Hvis en eller flere problemområder ikke er aktuelle for den enkelte 

patient, skal det også fremgå af journalen. Det kan ske med en meget 

kort angivelse i patientjournalen, så længe det blot tydeligt fremgår, at 

der er sket en vurdering af problemområderne. 

 

Aktuelle problemområder skal hvor det er relevant beskrives med 

hensyn til de identificerede og bedømte behov og problemer, 

planlægning, udført pleje og behandling og opnåede resultater. 

 

b) Konkrete patientkontakter  

Ved hver enkelt patientkontakt skal journalen i relevant omfang 

indeholde:  

 

 Oplysning om årsag til henvendelsen eller kontakten 

 Dato for kontakten 

 Nødvendige observationer og oplysninger om patientens tilstand.  

 Indikation for foretagne undersøgelser samt resultatet heraf  

 Planlagt indsats 

 Udført pleje og behandling, herunder opgaver udført på delegation, 

forebyggelsestiltag, lindring, rehabilitering, observation mv., 

herunder observation af virkning og evt. bivirkning af given 

behandling med henblik på tilbagemelding til ordinerende læge. 

 Beskrivelse og vurdering af resultatet.  

 Information og undervisning af patienten  

 Ændringer i patientens tilstand og deraf følgende revurdering af 

indsatsen 

 Indtrådte komplikationer og bivirkninger mv.  

 Henvisninger til andre sundhedspersoner og resultatet heraf  

 Aftaler med patienten, pårørende og/eller samarbejdspartnere 

 

c) Information, samtykke, aktindsigt mv.  

Den behandlings- og plejeansvarlige sygeplejefaglige person skal 

sørge for, at det af journalen fremgår, hvilken sygeplejefaglig 

information, der er givet til patienten eller eventuelt de pårørende i 

forbindelse med stedfortrædende samtykke, og hvad patienten/de 
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pårørende på denne baggrund har tilkendegivet i relation til pleje og 

behandling. 

 

Det skal fremgå af journalen, hvis patienten har frabedt sig 

information helt eller delvist (retten til ikke at vide).  

 

Det skal fremgå af journalen, hvis der er videregivet eller indhentet 

oplysninger. Hvis der med samtykke er videregivet eller indhentet 

helbredsoplysninger til brug i forbindelse med pleje og behandling 

eller til andre formål, skal det fremgå af journalen hvilken 

information, der er givet som grundlag for patientens/de pårørendes 

stillingtagen. Hvis der er videregivet eller indhentet 

helbredsoplysninger uden samtykke, skal dette også fremgå af 

journalen.  

 

Af journalen skal det fremgå hvis der er givet aktindsigt, hvilke 

oplysninger, der er udleveret og til hvem, herunder om der eventuelt 

er udstedt en fuldmagt. 

 

Journalen skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at 

uvedkommende ikke har adgang til optegnelserne. Det er kun det 

sundhedsfaglige personale, der deltager i plejen og behandlingen af 

patienten, der må have adgang til journalen. Ledelsen er ansvarlig 

for at afgrænse, hvem der har adgang til hvilke oplysninger i 

journalen. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for at sikre, at der etableres 

de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 

personoplysninger. 

 

1.1.3 Hvem skal føre patientjournal? 

Af vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (15. januar 2013) fremgår det, 

at sygeplejefagligt personale har pligt til at føre journal over deres 

selvstændige opgavevaretagelse. Overdrager en sygeplejefaglig 

sundhedsperson en opgave til andet sygeplejefagligt personale, skal 

sidstnævnte journalføre behandlingen2 (7). Den person, som opgaven 

videredelegeres til, er at betragte som medhjælp for den autoriserede 

sundhedsperson. Fx skal en pædagog eller social- og sundhedshjælper, som 

administrerer medicin for en patient, føre patientjournal, fordi der her er 

tale om en delegeret sundhedsfagligopgave, der udspringer af en 

lægeordination.  

 

                                                 
2 Se KL’s notat: Delegation og brug af faglige kompetenceprofiler 2012  
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På plejehjem, botilbud og lignende har ledelsen ansvaret for at sikre, at 

behandling på stedet, som udføres som medhjælp for autoriserede 

sundhedspersoner, bliver journalført (1). 

 

1.2 Særlige krav til dokumentation ved medicinhåndtering 

I kommunerne bruger sygeplejen meget tid på medicinhåndtering. Derfor er 

det afgørende at understøtte en medicinproces, hvor den rette patient får 

den rette medicin på det rette tidspunkt, for at forbedre patientsikkerheden. 

  

Det gøres ved at ledelsen sikrer, at hvert trin i medicinhåndteringen udføres 

korrekt, og at medarbejderne kender sine opgaver og sit ansvar. 

 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal 

følgende dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser (9, 10): 

 

 Patientens navn og personnummer  

 Hvorfor patienten skal have medicinen (behandlingsindikation), fx 

’mod øjenbetændelse’, ’for forhøjet blodtryk’, ’mod gigtsmerter’. Det 

er for upræcist at angive, at medicinen gives ’for smerter’. 

 Dato for ordinationen – dag, måned og år 

 Dato for seponering (ophør med medicinen), hvis der er fastsat en 

dato  

 Den ordinerende læges navn eller navn på sygehuset og afdelingen  

 Medicinens navn – handelsnavn og evt. det generiske navn (det 

aktive indholdsstof) 

 Medicinens art - fx tabletter, mikstur eller plaster  

 Medicinens styrke - fx hvor mange mg, der er i hver tablet  

 Hvor meget medicin patienten skal have ad gangen (enkeltdosis) og 

pr. døgn (døgn- dosis), fx 1 tablet 3 gange daglig.  

 Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin – dvs. medicin, 

som patienten får efter behov, fx 1 tablet højst 3 gange daglig.  

 Hvilket tidspunkt på døgnet patienten skal indtage medicinen, fx kl. 

08.00 og kl. 12.00.  

 Hvordan patienten skal have medicinen, fx gennem I.V, per os, som 

injektion eller mikstur.  

 Om medicinen er dosisdispenseret  

 Om patienten selv tager sin medicin, eller om pårørende 

administrerer patientens medicin.  

 Hvis lægen har anført, at medicinen gives efter skriftlig aftale, skal 

den skriftlige aftale fremgå af den sygeplejefaglige dokumentation. 

 Hvornår den behandlende læge har gennemgået beboernes medicin 
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Al den medicin, som patienten får, skal noteres på en medicinliste. 

Medicinlisten skal omfatte receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, 

dosisdispenseret medicin og medicin doseret af personalet samt medicin, 

som patienten selv eller pårørende administrerer. Endvidere gælder det, at: 

 

 Datoen for ordination noteres som datoen for ordinationen af et 

præparat i en bestemt dosis. Hvis dosis ændres, ændres datoen også. 

Datoen ændres ikke, hvis blot handelsnavnet ændres (generisk 

substitution). 

 Navnet på medicinen skal altid være det aktuelle handelsnavn, 

eventuelt sammen med det generiske navn (det aktive indholdsstof). 

Det generiske navn må ikke anvendes alene. 

 Enkeltdosis og døgndosis skal skrives på samme måde på hele 

medicinlisten. 

 

1.3 Tilsyn og patientklagesystem 

Journalen kan have betydning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens tilsyn 

med sygeplejefaglig virksomhed og ved behandling af klage- og 

forsikringssager i Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og 

Patientforsikringen. 

 

1.3.1 Sundhedsstyrelsens tilsyn 

Sundhedsstyrelsen har pligt til at føre tilsyn med det arbejde, som 

sundhedsfaglige personer udfører i henhold til Sundhedsloven. Tilsynene 

har til formål at styrke patientsikkerheden, idet der føres tilsyn med, om 

patienterne modtager indsatser på en faglig forsvarlig måde. Det betyder i 

praksis, at Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de indsatser, som patienter 

modtager i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen fører både tilsyn 

med den enkelte sundhedsperson og med organisationer.  

 

Sundhedsstyrelsens vejledninger til sundhedspersoner understøtter dette 

formål. Finder Sundhedsstyrelsen i sit tilsyn ikke, at vejledningerne følges, 

kan dette få betydning i form af bøder, en påtale eller i yderste konsekvens 

fratagelse af autorisation (11). 

 

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på 

plejecentre og i plejeboliger (12). Formålet med tilsynet er at forbedre 

kvaliteten i de sundhedsmæssige indsatser, der ydes over for de ældre. 

Konkret er det embedslægerne, der gennemfører uanmeldte tilsynsbesøg på 

landets plejecentre. Ved tilsynene vurderes de sundhedsfaglige forhold. Der 

gennemføres som udgangspunkt besøg på plejecentrene hvert år, men hvis 

der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for 
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beboernes sikkerhed, kan Sundhedsstyrelsen bestemme. at der kun føres 

tilsyn hvert andet år 

 

Ved tilsynsbesøget vurderes følgende kvalitetsparametre (11): 

 Om personalet er tilstrækkelig vejledt og instrueret til, at de kan 

varetage plejen og behandlingen forsvarligt.  

 Om medicinen håndteres på en betryggende måde  

 Om den sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende 

 Om beboernes patientrettigheder tilgodeses  

 Om hygiejne, ernæring og aktivering er tilfredsstillende 

 Om der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre 

sundhedsproblemer for beboerne 

 Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor 

 

De krav, som embedslægerne i forbindelse med deres tilsyn stiller til den 

sundhedsfaglige dokumentation, er ikke særlige for plejeboliger og 

plejecentre, men er generelle krav som gælder uanset hvor de 

sundhedsfaglige indsatser varetages.  

 

1.3.2 Patientombuddet 

Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye 

patientklagesystem fik patienter og pårørende en lettere klageadgang og 

udvidede klagemuligheder. Patientombuddet fungerer i dag som én samlet 

klageindgang, hvortil alle konkrete klager, erstatningsanmeldelser mv. 

vedrørende sundhedsvæsenet kan indsendes. Patientombuddet er en uvildig, 

statslig institution, der har patienterne og deres retssikkerhed i fokus (13).  

Patienter har i det nye patientklagesystem mulighed for, at klage over det 

samlede behandlingsforløb og få vurderet, om forløbet har været kritisabelt. 

Det nye patientklagesystem gør det med andre ord muligt for patienter og 

pårørende at klage over fejl i sundhedssystemet uden samtidig at klage over 

en konkret sundhedsperson. En anden ny klagemulighed er, at patienter 

også kan klage over manglende efterlevelse af visse patientrettigheder, fx 

frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, maksimale ventetider og 

kontaktpersonordning (13). 

 

Afhængig af hvilken type klage, der er tale om, vil den enkelte klage have et 

forskelligt forløb, efter den er modtaget i Patientombuddet. Der kan være 

tale om to typer af klager: 

 Klage over et behandlingssted: Klagen vil blive afgjort af 

Patientombuddet. 

 Klage over en eller flere sundhedspersoner: Klagen bliver afgjort af 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 
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Uanset hvilken af de to klagetyper, der er tale om, vil klagen blive behandlet 

af Patientombuddets juridiske sagsbehandlere og sagkyndige konsulenter. 

Forskellen ligger i, hvem der kan træffe en afgørelse (13). 

 

Det er Patientombuddets og regionernes/kommunernes opgave at indhente 

de oplysninger, der kan belyse de enkelte punkter i klagen. Patientombuddet 

indhenter oplysninger fra det sted eller de personer, der er omfattet af 

klagen. Det drejer sig blandt andet om en udtalelse fra de berørte 

sundhedspersoner, sygehuse mv., som er omfattet af klagen, 

journalmateriale, røntgenbeskrivelser og lignende. Patientombuddet kan 

også bede om oplysninger fra andre sundhedspersoner, der kan belyse 

klagen. De sundhedspersoner, der er omfattet af klagen, har pligt til at give 

Patientombuddet enhver relevant oplysning, herunder journaler, til brug for 

behandlingen af sagen (13). 

 

1.3.3 Patientforsikringen 

Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er 

omfattet af Klage- og erstatningsloven. Det betyder, at patienter har 

mulighed for at få erstatning fra kommune/region/stat, hvis de kommer til 

skade i forbindelse med behandling og undersøgelser eller ved brugen af 

lægemidler. Regioner og kommuner finansierer behandlingsskaderne, mens 

staten finansierer lægemiddelskaderne. Retten til erstatning er ikke baseret 

på, om en sundhedsperson har anerkendt, at han/hun har begået en fejl 

eller påtaget sig ansvaret for skaden. Patientforsikringen beskæftiger sig ikke 

med, om der er begået en fejl, men forholder sig alene til, om der er sket en 

skade, der skal erstattes (14). 

 

Ligesom Patientombuddet baserer Patientforsikringen sine afgørelser på 

information fra journaler. Journalen er således afgørende, når 

Patientforsikringen skal vurdere, hvorvidt patienten er berettiget til 

erstatning. Er patientforløbet ikke beskrevet fyldestgørende, vil 

Patientforsikringen ofte slække på beviskravene til patientens fordel.  

 

Derfor er det vigtigt, at kommunen som sundhedsfaglig myndighed sikrer, 

at autoriserede sundhedspersoner og personer, der benyttes som medhjælp, 

opretholder et højt dokumentationsniveau, der lever op til gældende krav. 

Er der dokumenteret utilstrækkeligt i journalen, vil det kunne få betydelige 

konsekvenser for både kommunen, ledelsen og den enkelte medarbejder. 

1.4 Lovbundne krav til sagsbehandling og dokumentation på det 

sociale område 

Lovgivningen stiller en lang række lovbundne krav til sagsbehandling, 

dokumentation, afgørelser og opfølgning i forbindelse med sager inden for 
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det sociale område. Manglende overholdelse af disse krav kan fx føre til 

ugyldige afgørelser, omgørelser i klageinstansen og mistede muligheder for 

refusion. Nedenfor findes en kort gennemgang af de vigtigste lovbundne 

krav til bl.a. sagsbehandling og dokumentation.  

Lovhjemlen for de forskellige krav er angivet i parentes ved hvert afsnit.  

 

1.4.1 Officialprincippet 

Det er forvaltningens ansvar, at der er tilstrækkelige oplysninger til stede i 

en sag, inden der træffes en afgørelse (Retssikkerhedslovens § 10). Det 

omfatter fx oplysninger om helbredsforhold, funktionsevne, behov og 

sociale forhold. 

 

1.4.2 Notatpligt 

Der er notatpligt i afgørelsessager i forhold til faktuelle oplysninger af 

betydning for sagens afgørelse, når oplysningerne ikke i øvrigt fremgår af 

sagens dokumenter (Offentlighedslovens § 6, stk. 1).  

 

Derudover er der pligt til at lave skriftligt notat om alle væsentlige 

ekspeditioner i en sag (uskreven forvaltningsretlig regel), fx om: 

 Lægekonsulentvurderinger eller andre konsulentvurderinger 

 Inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen 

 Resultat af afprøvning 

 Modtagelse af mundtligt samtykke til indhentelse af oplysninger 

 Udlevering af sagsakter til andre myndigheder 

 Aftaler om møder 

 Referat af samtaler 

 Sagsbehandlerens interne overvejelser  

 Aktindsigt 

 Henvendelser fra borgeren eller en pårørende 

 

1.4.3 Dokumentation/journalisering 

En sag skal kunne dokumenteres over for borgeren og klage- eller 

kontrolmyndigheder, samt af hensyn til den ansatte fx ved 

sagsbehandlerskift. Breve, notater og andre dokumenter samt ydelser og 

tilskud journaliseres/registreres så hurtigt som muligt hos myndigheden på 

en overskuelig måde (Offentlighedslovens § 6, stk. 1, 

refusionsbekendtgørelsens §§ 30-32, lovbestemt rets grundsætning, 

gældende ret og god forvaltningsskik). 

 

1.4.4 Borgerinddragelse/borgerens medvirken 

Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, 

og forvaltningen skal tilrette sagsbehandlingen på en sådan måde, at 

borgeren kan udnytte denne mulighed (Retssikkerhedslovens § 4). 



16 

 

Borgeren kan anmodes om, at medvirke til at få de oplysninger frem, som 

er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp borgeren er berettiget til, fx ved 

at give forvaltningen samtykke til, at der indhentes oplysninger fra andre. 

Borgeren risikerer, at manglende medvirken fører til et afslag eller til mindre 

hjælp, end der er søgt om (Retssikkerhedslovens §§ 11-12 og kapitel 14-16 i 

retssikkerhedsvejledningen). 

 

Ved en række sagstyper stilles der specielle krav til sagsbehandlingen, fx om 

at gennemgang og udfyldelse af samtaleskema sker sammen med borgeren i 

forbindelse med vurdering af borgerens funktionsevne og behov 

(funktionsevnemetoden). 

 

1.4.5 Afgørelser og begrundelser 

God sagsbehandlingsskik er, at der i afgørelser, hvor der tildeles, ændres 

eller ophæves ydelser, skal udarbejdes en skriftlig afgørelse, med 

begrundelse, i Forvaltningslovens forståelse, hvis borgerens ansøgning ikke 

fuldt ud er imødekommet. Der findes også en række lovregler, der 

udtrykkeligt kræver skriftlige afgørelser i specifikke sagstyper, fx i sager om 

tildeling af personlig pleje og praktisk hjælp mv. (god sagsbehandlingsskik 

og Servicelovens § 89). Borgeren skal have en skriftlig begrundelse samtidig 

med en skriftlig afgørelse, medmindre resultatet er, at borgeren fuldt ud får 

medhold (forvaltningslovens § 22). 

 

Borgeren har – efter anmodning – krav på en skriftlig begrundelse for en 

mundtlig afgørelse, som ikke fuldt ud giver borgeren medhold 

(forvaltningslovens § 23). 

 

Den skriftlige begrundelse skal som minimum: 

 Oplyse om den konkrete vurdering, som kommunen er nået frem til, 

og som er forklaringen på resultatet. 

 Forklare hvilke faktiske oplysninger, der har været afgørende for 

vurderingen. 

 Redegøre for de hensyn, kommunen har lagt vægt på ved afgørelsen 

 Henvise til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter 

(forvaltningslovens § 24 og god forvaltningsskik). 

 

I forhold til en række sociale ydelser er der krav om, at formålet med 

hjælpen fremgår af afgørelsen til borgeren. Det gælder fx for afgørelser om 

tildeling af hjælp til personlig hjælp og pleje (§83) samt for afgørelser om 

tilbud efter §§ 101, 103, 104 og 107-110 i Serviceloven (Servicelovens § 3, 

stk. 2 og § 89, stk. 2). 
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1.4.6 Handleplaner  

Kommunen har pligt til at tilbyde borgere med betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller med alvorlige sociale problemer, at udarbejde en 

handleplan med et specifikt indhold. I forhold til øvrige borgere, der er 

under folkepensionsalderen og modtager hjælp efter Servicelovens §§ 83-

110, skal kommunen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at 

udarbejde en handleplan for indsatsen. Hvis der anvendes magt eller andre 

former for indgreb i selvbestemmelsesretten over for en borger, er det 

obligatorisk at udarbejde en § 141-handleplan (Servicelovens §§ 141 og 136, 

stk. 2). 

 

For beboere i plejeboliger er der krav om, at borgeren samtidig med 

afgørelsen om tildeling af hjælp til personlig hjælp og pleje får oplysninger 

om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen (Servicelovens § 89, 

stk. 3). 

 

1.4.7 Opfølgning  

Når der er truffet afgørelse om tildeling af hjælp/ydelse, skal afgørelsen 

effektueres, fx ved at forvaltningen bestiller hjælpen hos en leverandør eller 

sørger for, at en kontant ydelse bliver udbetalt. Oplysninger om eventuelle 

leverandørvalg, leverancesikkerhed og andre forhold vedrørende levering 

skal fremgå af brevet til borgeren.  

 

Forvaltningen skal sikre, at leverandørerne leverer det, der er bestilt. 

Yderligere har forvaltningen pligt til løbende at sikre, at hjælpen svarer til 

borgerens behov. I sager om merudgifter skal der ske opfølgning mindst én 

gang årligt (Servicelovens § 148, stk. 2 og § 8 i bekendtgørelse om 

nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse). 
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Kapitel 2  

Struktureret faglig dokumentation - 

Standardindsatsplaner  

I hjemmesygeplejen er der behov for at sikre at behandlingen af patienterne 

altid bygger på den bedst tilgængelige viden. For at det skal lykkes, skal 

kommunernes viden, gøres direkte anvendelig i behandlingen af 

patientenerne. Her kan en standardindsatsplan (også kaldet 

standardplejeplaner, standardhandleplaner og fokusområder) være en stor 

hjælp. En standardindsatsplan bygger på fællestræk hos en gruppe af 

patienter, og er retningsgivende for plejen af denne gruppe patienter (8). 

Hvis standardindsatsplanen gentagne gange ikke er tilstrækkelig for 

behandlingen, er det et tegn på, at den skal laves om.  

 

Selvom kommunerne måtte ønske at arbejde mere evidensbaseret, er det et 

faktum, at der i en årrække fremover kun vil være udviklet et begrænset 

antal evidensbaserede instrukser og kliniske retningslinjer til 

hjemmesygepleje3. Kommunerne kan på trods af det nå langt ved 

systematisk at bruge den viden, der er tilgængelig i dag i udarbejdelsen af 

standardindsatsplaner. 

 

I dag føres der omfattende journaler på den enkelte patient, men 

journalerne skrives som prosatekst. I standardindsatsplanen struktureres 

datadokumentationen i datafelter frem for prosatekst. Det letter 

kommunikationen mellem medarbejdergrupperne i hjemmesygeplejen, der 

hurtigere kan orientere sig om patientens behandling, og det mindsker 

dokumentationstiden.  

 

En struktureret faglig dokumentation vil også betyde at man kan opsamle 

data på tværs af borgerjournaler. Det gør det bl.a. lettere at anvende 

journalaudit, der kan være et redskab til at udvikle kvaliteten i 

hjemmesygeplejen.4  

 

Udarbejdelsen af standardindsatsplanerne kan være ressourcekrævende, 

men det vil være med til at løfte kvaliteten af hjemmesygeplejen.  

 

Af nedenstående boks findes en begrebsafklaring af begreberne kliniske 

retningslinjer, instrukser og standardindsatsplaner. 

                                                 
3 Sundhedskartellet og KL’s projekt Kliniske retningslinjer og Sundhedsstyrelsens 

Nationale kliniske retningslinjer er bl.a. i gang med at blive udviklet.  

4 Læs mere om journalaudit i notatet: Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? 
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Begrebsafklaring: 

Kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges 

af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende 

og korrekte sundhedsfaglig indsatser i specifikke, kliniske situationer. 

En klinisk retningslinje baserer sig altid på evidens og er meget 

detaljeret og omfattende.   

 

Instrukser er afdelingens og ledelsens specifikke forskrifter for, hvordan 

medarbejderne udfører konkrete opgaver passende og korrekt under 

givne omstændigheder. Instrukser retter sig således typisk mod den 

enkelte medarbejders udførelse af sine opgaver. Instrukser er 

beskrivelser af en arbejdsproces i relation til en klinisk retningslinje 

(15).  

 

Standardindsatsplan (betegnes i kilden standardplejeplan) er en 

pleje/indsatsplan, der bygger på fællestræk hos en gruppe af patienter. 

Den er retningsgivende for den individuelle pleje (8). 

 

 

2.1 Fordele og ulemper ved brug af standardindsatsplaner 

Som beskrevet i det foregående afsnit er hovedformålet med udarbejdelse af 

skriftlige standardindsatsplaner, at de er med til at sikre en bedre behandling 

af den enkelte patient. Det gør standardindsatsplanerne ved: 

 At forebygge, løse eller lindre de af patientens sundhedsproblemer, 

som befinder sig inden for sygeplejens ansvarsområde. 

 At sikre patienten ensartethed og kontinuitet i behandlingen, således 

at valget af sygeplejehandlinger ikke afhænger af, hvilke 

medarbejdere der varetager behandling af patienten. 

 At skabe overblik over det samlede patientforløb  

 At skabe grundlag for evaluering og ændring af 

behandlingsresultatet  

 

En hyppig kritik af anvendelsen af standardindsatsplaner er,  at de ikke 

tilgodeser patienternes individuelle behov. Anvendelsen af en 

standardindsatsplan kræver faglig refleksion, da det skal vurderes, om 

planen passer til patienten, eller om den skal tilrettes i forhold til patientens 

særlige behov. Hvis det ofte er nødvendigt at modificere en 

standardindsatsplan, er det tegn på, at planen ikke er tilstrækkelig, eller at 

den ikke er dækkende for den pågældende patientgruppe (18). 
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2.2 Udarbejdelse af standardindsatsplanerne 

Dette afsnit beskriver hvad en standardindsatsplan er, og hvordan den kan 

bruges. 

 

Resultatet af analyse- og beslutningsdel, i den udredende proces, beskrives i 

en standardindsatsplan for en bestemt patientgruppe. En indsatsplan skal 

udarbejdes som et samlet dokument, der indeholder følgende 

dokumentations- og handlingspunkter:  

 Problem, dvs. den aktuelle patienttilstand  

 Mål, dvs. den forventede patienttilstand  

 Handling/indsats i forhold til den potentielle patienttilstand 

 Opfølgning, dvs. tidspunkt for opfølgningen, samt dokumentation 

af den opnåede patienttilstand (16). 

  

 

Aktuel 

patienttilstand 

Forventet 

patienttilstand 

Handling/Indsats Opnåede 

patienttilstand  

    

 

 

 

 

Nedenfor bliver de fire punkter uddybet. Uddybningen er skrevet med 

inspiration i VIPS-modellens begreber, som er sygeplejediagnose, 

sygeplejemål, sygeplejehandling og sygeplejeresultat, og som også bruges 

som grundlag for dokumentation i standardplaner på flere sygehuse (19). 

 

Den aktuelle patienttilstand (problemet) 

At formulere den aktuelle patienttilstand er en analytisk proces. Analysen 

indebærer dataindsamling, vurdering, prioritering og sammenfatning af 

patientdata fra den sygeplejefaglige udredning jf. indsatskataloget og en 

sygeplejeanamnese5. Konklusionen formuleres som den aktuelle 

patienttilstand, der består af tre komponenter: problem, årsager og 

kendetegn. I beskrivelsen indgår patientens symptomer, tegn, reaktioner på 

sygdom, behandling og undersøgelser, mulige årsagsforklaringer og 

sammenhænge. En aktuel patienttilstand udarbejdes i følgende situationer:  

 Ved symptomer/problemer, der kan afhjælpes med 

sygeplejeindsatser 

 Ved risiko for udvikling af symptomer/problemer, der kan afhjælpes 

med sygeplejeindsatser 

                                                 
5 Sygeplejeanamnese omfatter: kontaktårsag, helbredshistorie, overfølsomhed, social 

baggrund, livsstil og almene oplysninger 
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 Ved ressourcer, der kan understøttes eller styrkes ved 

sygeplejeindsatser 

 

Der skelnes således mellem tre forskellige typer af problemer: 

 Aktuelt problem hos en patient, hvor handlingerne retter sig mod at 

løse eller lindre problemet. 

 Potentielt problem hos patienten, hvor handlingerne retter sig mod 

forebyggelse. 

 En mulighed eller evne hos patienten/familien, som kan blive en 

støtte i håndteringen af situationen. Her retter handlingerne sig mod 

at støtte og styrke patientens/familiens egen mulighed for at påvirke 

situationen. 

 

Den forventede patienttilstand (målet) 

Mål er det forventede resultat, der ønskes opnået med sygeplejehandlinger. 

Dette beskrives som en opnået tilstand eller adfærd hos patienten. 

 

Er målet ikke realistisk i forhold til patientens ressourcer, tilstand eller 

sygeplejens muligheder, bør det ændres. At målet er målbart betyder, at det 

er muligt at måle, observere eller ved hjælp af spørgsmål til patienten 

vurdere graden af målopfyldelsen. Tidsangivelsen angiver, hvornår 

patienten forventes at have opnået den nye tilstand/adfærd.  

 

Det er afgørende at få formuleret mål, der er i tråd med indsatsens formål. 

Ved en aktuel patienttilstand ”risiko for grøn stær” bidrager det ikke til 

mere viden at formulere, at målet er, at forebygge grøn stær, hvis det giver 

mere mening at formulere, at patienten skal oplæres i at dryppe sine egne 

øjne. Mål skal således være konkrete og håndgribelige. 

 

Ved ”risiko for obstipation” giver det mening at beskrive målet som ”at 

patienten har afføring mindst hver anden dag”, fordi der derved formidles 

en viden om patientens normale afføringsmønster som delmål. Målet er 

selvsagt, at patienten ikke er obstiperet, men det er for uspecifikt i forhold 

til problemstillingen. Det er væsentligt at inddrage patienten og evt. 

pårørende i beslutningen om hvilke mål, der er ønskværdige og realistiske, 

og hvordan de forventes nået. Succes i behandlingen forudsætter, at 

patienten og medarbejderne arbejder i samme retning.  

 

Handling/indsats i forhold til den potentielle patienttilstand  

Planlagte sygeplejehandlinger skal gøre følgende klart: 

 Hvad skal gøres? 

 Hvordan skal det gøres? 

 Hvornår skal det gøres? 
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 Hvor skal det gøres? 

 Hvem skal gøre det? 

 

Sygeplejehandlinger beskrives så klart, at andre sygeplejersker og 

plejepersonale umiddelbart kan overtage behandlingen af patienten.  

Der vil ofte blive henvist eller indsat et link til den enkelte kommunes 

instruks eller procedure på området. 

 

Dokumentation af den opnåede patienttilstand (evaluering) 

Det er vigtigt at registrere resultatet, som skal bruges til at evaluere 

sygeplejeindsatsen. Selve evalueringen er en tankeproces, hvor det, der var 

til hensigt at opnå ved indsatsen (målet/forventet resultat), sammenlignes 

med det, der faktisk er opnået. Evaluering er således en vurdering af resultat 

i forhold til den ydede sygeplejeindsats. Svarer resultatet til det opstillede 

mål, er sygeplejeindsatsen lykkedes, og indsatsplanen kan enten afsluttes 

eller et nyt mål kan formuleres. Svarer resultatet ikke til målet, kan målet 

være formuleret for ambitiøst eller upræcist, og handlingerne kan være 

mangelfulde eller forkerte. Denne situation kræver en ny analyse, evt. 

indsamling af mere præcise data. En evaluering er således en cirkulær 

proces, som foretages kontinuerligt i kontakten med patienten. 
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Kapitel 3  

Hvad kendetegner god ledelsesinformation?  

Ledelsesinformation er enhver information, som understøtter ledelsens 

faglige såvel som administrative vurderinger og beslutninger. I KL’s 

Partnerskabsprojektet om hjemmesygepleje arbejdes der med to typer af 

ledelsesinformation:  

 Ledelsesinformation til administrativ og økonomisk styring 

 Ledelsesinformation til faglig styring og udvikling  

 

Med ”ledelsesinformation til administrativ og økonomisk styring” tænkes 

der på centrale informationer i form af fx aktivitets- og økonomidata, der 

har til formål at skabe et overblik over aktivitetsudviklingen og danne et 

grundlag for prioriteringer. Det kan fx være nøgletal, der belyser forhold, 

der er væsentlige for sikre effektiv drift og budgetoverholdelse (4).  

 

Med ”ledelsesinformation til faglig styring og udvikling” tænkes der på data , 

der kan være med til, at løfte kvaliteten af sygeplejeindsatserne. På baggrund 

af nøgletal såsom kvalitetsmål, processer eller effekter kan ledelsen stille sig 

selv spørgsmålet: Kan der prioriteres anderledes og/eller kan konkrete 

indsatser tilpasses, så der skabes endnu større værdi? Det kan være en stor 

nytteværdi for den enkelte sygeplejeleder, såvel som for hele kommunen, at 

skabe et overblik over sygeplejeindsatserne. Data kan afsløre forskelle i 

kommunens indsatser, der kan skabe grobund for en givtig dialog mellem 

ledelse og udfører om ”tingenes tilstand” og væsentlige 

årsagssammenhænge (4).  

Alt i alt handler ledelsesinformation om helhedsorienteret information, der 

kan danne nye vinkler og et robust grundlag for at træffe beslutninger (4). 

3.1 Udfordringer med ledelsesinformation om sygepleje 

I de fleste kommuner er der ikke tradition for at arbejde systematisk med 

ledelsesinformation i forhold til sygeplejen, hvorfor der i dag er begrænset 

viden om den kommunale hjemmesygepleje. I en undersøgelse af 

kommunernes hjemmesygepleje fra 2007 (20) oplyste lidt over halvdelen af 

de 39 deltagende kommuner, at de har adgang til visse 

ledelsesinformationer om kommunens sygeplejeindsatser (2).  

 

 

 

 

 

 



24 

 

Den nuværende ledelsesinformation fortæller kun i begrænset omfang om 

kvaliteten af hjemmesygeplejen. Kun et fåtal af kommunerne har i dag data, 

der fortæller om resultater og virkning (2). Det vil formentlig ændre sig i 

fremtiden, og kommunerne vil blive mere opmærksomme på, hvordan de 

kan bruge data på nye måder. 

 

Data som anvendes til ledelsesinformation, skal altid bruges med omtanke. 

Der kan fx være metodemæssige begrænsninger i den måde hvorpå data er 

fremkommet, som man skal tage forbehold for. I dette kapitel vil nogle af 

disse databegrænsninger præsenteres – men ikke alle. Derfor er det vigtigt at 

man bruger sin sunde fornuft, og er opmærksom på hvad de forskellige 

typer af data bidrager med af informationer. 

 

Det er vigtigt, at ledelsen motiverer medarbejderne til at dokumentere. Det 

kan man som ledelse bl.a. gøre ved at vise medarbejderne, at man anvender 

de data der generes. Samtidig er det vigtigt at ledelsen anvender ”friske” 

data, så medarbejderne ikke bliver holdt op imod hvad de gjorde for et 

halvt år siden, men hvad de rent faktisk gør i dag. 

3.2 Administrativ ledelsesinformation i Partnerskabsprojektet 

Der kan med fordel arbejdes med ledelsesinformation, i forhold til 

hjemmesygeplejen, som styrker den administrative og økonomiske styring. 

Ledelsesinformation kan således styrke det interne beredskab gennem 

løbende målinger og advarselslamper i tilfælde af store afvigelser. Det giver 

et indblik i de daglige aktiviteter og processer (4). 

 

Adskillige typer informationer om bl.a. økonomiske forhold, mål og 

resultater, aktivitet og produktion vil være relevante at følge for langt de 

fleste ledere. For at muliggøre en vurdering af fremdrift, resultater og 

udviklingsretning bør ledelsesinformationen omfatte udvalgte periodiske, 

standardiserede rapporter, som både omfatter økonomisk og resultatmæssig 

status. Herudover vil der være behov for ad hoc redegørelser om specifikke 

ofte ”kritiske faktorer” eller særlige fokusområder. Det kan fx være særlige 

poster i de interne regnskaber, økonomiske nøgletal og faglige nøgletal. Der 

kan desuden være behov for at belyse styringsspørgsmål som fx service- og 

kvalitetsniveau, patient-flow, produktivitet, bruger- og 

medarbejdertilfredshed (4).  

 

Disse nøgletal kan både anvendes som ledelsesinformation i forhold til den 

lokale styring og kan på nationalt niveau sige noget om udviklingen i 

sygeplejeindsatser og de patienter, der modtager sygeplejeindsatser lokalt i 

kommunerne. 
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Mange af de data, der registreres i EOJ-systemerne om de patienter, der 

modtager sygepleje i kommunerne, fx i forbindelse med visitationen, 

planlægningen (på kørelisterne), samt i forbindelse med plejen og 

behandlingen, kan anvendes som selvstændige parametre i 

ledelsesinformation. Det kan fx være opgørelser over hvor mange I.V. 

behandlinger, der foretages i kommunen, og hvor mange af de I.V. 

behandlinger der afsluttes. Data fra EOJ-systemerne kan dog også kobles 

med forskellige registerdata, løndata eller økonomiske data.  

 

I dag er der begrænset tilgang til ledelsesinformation på nationalt niveau. 

Sundhedsstyrelsens opgørelser ”Årsberetning om 

hjemmesygeplejeordningen” har ikke været ajourført i flere år. 

Årsberetningen indeholder primært informationer om antal og alder blandt 

patienter samt antallet af kontakter. Siden januar 2011 har der været et krav 

om, at kommunerne skal indberette forbrug af sygeplejeindsatser samt antal 

modtagere af sygepleje til Danmarks Statistik. Grundet manglende 

dataindberetning fra et stort antal kommuner er det dog endnu ikke muligt 

at præsentere indikatorerne på regionalt niveau og for hele landet (2). 

Kommunerne skal indberette antal besøg fordelt på Sundhedsstyrelsens 12 

problemområder. Foruden manglende indberetninger er det meget 

forskelligt, hvordan kommunerne har fordelt deres konkrete 

sygeplejeindsatser på de 12 problemområder. Dette vanskeliggør en 

sammenligning på tværs af kommunerne.  

 

Nedenfor oplistes en række dataparametre, der i Partnerskabsprojektet 

anbefales at arbejde med, og der gives nogle bud på, hvad data kan sige 

noget om. 

 

Tilgang og afgang af antal modtagere af sygeplejeindsatser 

Tilgang og afgang kan fx omfatte følgende parametre:  

 Modtagere af sygepleje pr måned  

 Antal nyhenviste patienter til sygepleje pr måned 

 Antal afgangsførte patienter fra sygeplejen per måned 

 

Tilgang og afgang fortæller hvor mange patienter, der modtager 

sygeplejeindsatser. På baggrund af disse data kan der desuden beregnes 

flowtal i forhold til antallet af nye og antallet af afsluttede patienter. Disse 

flowtal er interessante, da de fortæller noget om arbejdsbyrden i 

kommunerne. Når en kommune får en ny patient, er det forbundet med en 

øget arbejdsindsats at få afdækket patientens aktuelle tilstand, få klarlagt 

hvilke indsatser de skal bevilges, samt planlægge indsatsen.  

 



26 

 

Antallet af afgangsførte patienter kan også være en indikator for, hvor gode 

sundhedspersonalet er til at få behandlet og afsluttet de patienter, der bliver 

henvist til sygepleje. Det vil sige, hvor gode sundhedspersonalet er til at 

opnå mål og resultater af den igangsatte behandling. For at vi kan anvende 

dette tal til reel information, kræver det også at der ikke står patienter i 

systemet, der har fået afsluttet behandlingen. Det er også væsentligt at  sikre 

sig, at antallet af afgangsførte ikke alene skyldes, at flere patienter i den 

pågældende periode er døde.  

 

Det er som udgangspunkt ikke vanskeligt at trække tilgangs- og afgangsdata 

i forhold til de patienter, der modtager sygeplejeindsatser fra 

hjemmesygeplejen. Der ydes dog sygepleje mange steder i kommunerne, fx i 

hjemmeplejen, på plejecentrene, i sygeplejeklinikkerne, på socialområdet 

mv. De patienter, der modtager sygeplejeindsatser af andre end 

hjemmesygeplejen, tæller på nuværende tidspunkt ikke med i kommuners 

indberetning af antal patienter. Hvis der på tværs af landets kommuner og 

internt i kommunerne ønskes at sige noget om den samlede antal 

sygeplejeindsatser, der leveres, og det samlede antal patienter, der modtager 

sygeplejeindsatser, er det afgørende, at alle patienter, der modtager 

sygeplejeindsatser, tæller med i statistikken over antal modtagere af 

sygeplejeindsatser. I dag er der i flere kommuner en praksis, hvor nogle af 

de indsatser, der leveres i fx hjemmeplejen, dokumenteres som indsatser 

efter Serviceloven, hvorfor det er vanskeligt at afgrænse, hvilke 

sygeplejeindsatser der løses af henholdsvis hjemmesygeplejen, 

hjemmeplejen, på plejecentre, i sygeplejeklinikker mv. (2). 

 

Antal modtagere af hjemmesygepleje kan fx kobles med antal indbyggere i 

kommunen. Dermed fås antal modtagere af hjemmesygepleje pr. indbygger. 

Datakoblingen kan give en indikation af kommunens serviceniveau og 

sygeplejetyngde. Indikatoren kan også opdeles på alderskategorier, så det 

bl.a. bliver tydeligt, i hvilken grad hjemmesygeplejeområdet overlapper med 

hjemmeplejen (2). 

 

Henvisningsmønster til hjemmesygeplejen. Indikatoren omfatter antallet af 

nyhenviste hjemmesygeplejemodtagere opdelt på henvisningssteder, dvs. 

hvorfra patienterne bliver henvist til sygeplejeindsatser i kommunerne:  

 Antal patienter henvist af egen læge og praktiserende speciallæge 

 Antal patienter henvist af sygehuse – det medicinske område 

 Antal patienter henvist af sygehuse – det kirurgiske område 

 Antal patienter henvist af sygehuse – det psykiatriske område 

 Antal patienter henvist af sygehuse – Fælles Akut Modtagelse (FAM) 

 Antal patienter henvist af internt personale (inklusiv private og 

kommunale fritvalgsleverandører). 
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 Antal patienter henvist af patienten selv 

 Antal patienter henvist af andre (alle andre end ovennævnte 

grupper) 

 

Informationer om henvisningsmønstre vil kunne sige noget om antallet af 

henvisninger, samt hvem der henviser patienterne til sygepleje i kommunen. 

Gennem registrering af henvisningsmønstrene kan udviklingen løbende 

følges, og informationen kan anvendes i dialog med almen praksis og 

sygehusene. I Partnerskabsprojektet er der et ønske om at kunne koble 

henvisningskilder med diagnose samt de indsatser, patienterne modtager i 

kommunen.  

 

 
 

Det er dog endnu ikke muligt at udtrække statistik fra EOJ-systemerne, 

hvor disse data kobles og diagnoserne er ikke tilgængelige i kommunerne.  

 

Aldersfordeling: Her skal alle patienter, der modtager sygeplejeindsatser, 

fordeles i alderskategorier. 

 

Forbrug af sygeplejeindsatser. I dag er der begrænset mulighed for at få 

systematisk viden om hvilke sygeplejeindsatser der tildeles i kommunerne. 

Derfor har de 45 kommuner i Partnerskabsprojektet udviklet et fælles 

indsatskatalog til sygeplejeindsatser. Indsatskataloget skal sikre, at 

kommunerne får fælles overordnede rammer for dokumentation af 

sygeplejeindsatser, så der kan trækkes systematiske data på både nationalt og 

lokalt niveau6. 

 

Ved at koble timeforbruget med de forskellige indsatstyper bliver det muligt 

at sige noget om, hvilke sygeplejeindsatser der bruges meget tid på, og 

derved muligt at sige noget om tyngden i indsatserne. Dette kan være en 

væsentlig information både i forhold til planlægning, prioritering og 

kompetenceudvikling.  

 

Sygeplejeindsatserne kan også kobles med antal modtagere, fx antal 

modtager pr. sygeplejeindsats og antal sygeplejeindsatser pr. modtager. 

Oplysningerne kan give en indikation for kommunens serviceniveau 

og/eller behandlings- og plejetyngde. Bliver de personer, der modtager 

hjemmesygepleje – fx efter et hospitalsophold – mere og mere behandlings- 

                                                 
6 Læs mere om det fælles indsatskatalog i KL’s notat: Fælles indsatskatalog til 

sygeplejeindsatser  

Diagnose            Henvisningskilde        Indsats i kommunen 
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og plejekrævende, vil det vise sig ved, at modtagerne skal have flere timer 

pr. uge eller flere forskellige indsatstyper (2). Antal sygeplejeindsatser pr. 

modtager kan yderligere give en indikator af patienternes kompleksitet. 

Patienter, der modtager mange forskellige sygeplejeindsatser, vil ofte have 

en dårlig helbredstilstand.  

 

Timer forbrugt på sygeplejeindsatser: Her er der tale om alle de timer, der 

forbruges på sygeplejeindsatser. Det vil sige alle de sygeplejetimer, der 

leveres af sygeplejersker og andre faggrupper, der varetager 

sygeplejeindsatser. Timeforbruget kan i sig selv vise udviklingen i timer 

forbrugt på sygepleje måned for måned og over en årrække. Timeforbruget 

kan dog også kobles med en række andre variable. Ved fx at beregne 

patienternes procentvise fordeling på tildelte timer, dvs. hvor stor en 

procentdel af patienterne, der modtager 1-2 timers sygepleje om ugen, 4-5 

timers sygepleje osv. Dette kan sige noget om behandlingstyngden. Det er 

også muligt at udregne hvilke aldersgrupper, der modtager flest 

sygeplejetimer. Det er vigtigt ikke at få et ensidigt fokus på timeforbruget - 

kommunerne skal også huske selve indholdet i sygeplejeindsatserne dvs. at 

holde fokus på, at kvaliteten af de sygeplejeindsatser, der leveres, er i 

orden7.  

 

Udgifter til sygepleje: For at udgifterne til sygeplejeindsatser ikke 

undervurderes, er det afgørende, at de sygeplejeindsatser, som uddelegeres 

til andre faggrupper fx på ældreområdet, forsat konteres som udgifter til 

sygepleje (konto 5.32.32.004), hvis der skal sikres et sammenligneligt 

overblik over det samlede økonomiske ressourceforbrug.  

 

Hjemmesygeplejen har som udgangspunkt sit eget budgetområde 

(gruppering 5.32.32.004). Erfaringen viser dog, at der i dag eren meget 

forskelligartet, men lovmedholdelig, konteringspraksis af udgifter til 

sygeplejeindsatser. Dette betyder, at det i dag ikke er muligt at sammenligne 

kommuners økonomiske forbrug til hjemmesygepleje, som årligt indberettes 

til Danmarks Statistik på baggrund af konto 5.32.32.004 (Hjemmesygepleje). 

I Partnerskabsprojektet er der udviklet en vejledning til ensartet kontering 

af udgifter til sygepleje, så det derved bliver muligt at sammenligne 

kommunernes udgifter.  

 

 

 

 

                                                 
7 Læs mere om hvordan man kan arbejde med kvalitet i sygeplejen i notatet: Hvordan 

sikres kvaliteten i sygeplejen 
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Figur 1. Aktivitetsdata og økonomiske styringsdata i sygeplejen 

 
Figuren viser, hvad det på baggrund af det foreløbige arbejde i 

Partnerskabsprojektet vil være muligt at kunne få af ledelsesinformationer. 

På sigt kan der komme flere muligheder, det kan fx være, at man på 

baggrund af data vil blive i stand til at se på forløbslængder på 

behandlinger. 

3.2.1 Forbrug af og betaling for sundhedsydelser i regionen 

Ud over sygeplejeaktiviteten og udgifter til sygepleje internt i kommunen, 

har kommunerne en række betalingsforpligtelser over for regionerne på 

baggrund af patienternes indlæggelsesfrekvenser og indlæggelsestyper. Det 

drejer sig om: 

 Aktivitetsbestemt medfinansiering af kommunens sygehusforbrug 

(somatik og psykiatri) samt ydelsesforbrug i praksissektoren 

 Betaling af sengedagstakst for færdigbehandlede patienter 

 Betaling af sengedagstakst for benyttelse af hospicepladser. 
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Antal udskrivelser fra sygehus: Via KØS-databasen kan antallet af udskrivelser 

blandt de patienter, der modtager sygeplejeindsatser, optælles. Derved er 

det muligt at følge flowet af indlæggelser og udskrivelser blandt de 

patienter, der er kendte i den kommunale sygepleje, eller som modtager 

andre indsatser i kommunen. Følgende data i forhold til udskrivelser bliver 

trukket fra KØS i Partnerskabsprojektet:  

 Det samlede antal udskrivelser fra sygehus i indeværende måned 

 Antal udskrivelser med udskrivelsesårsag ”Død” 

 Det faktiske antal patienter (unikke CPR), der bliver udskrevet fra 

sygehus.  

 

Ved at uploade CPR-numre i KØS fra de patienter/borgere, der modtager 

indsatser i kommunen, fx hjemmesygepleje, hjemmepleje og socialområder, 

er det muligt at undersøge, hvor stor en andel af indlæggelserne i 

kommunen, der sker blandt de patienter/borgere, der allerede modtager 

indsatser i kommunen. Derved kan forebyggelsespotentialet vurderes. 

Yderligere kan der udtrækkes data om patienternes udskrivelsesdiagnoser 

for at se, hvor stor en andel af de kendte patienter/borgere i kommunen, 

der udskrives fra sygehuset med en af de 9 diagnoser, som 

Sundhedsstyrelsen definerer som forebyggelige (21):  

 Ernæringsbetinget blodmangel 

 Knoglebrud 

 Tarminfektion  

 Blærebetændelse  

 Nedre luftvejssygdom  

 Forstoppelse  

 Væskemangel 

 Tryksår  

 Sociale og plejemæssige forhold 

 

Udskrivelsestallene kan også anvendes til beregning af et udskrivelsesflow 

blandt de patienter, der modtager sygepleje, da det er forbundet med en 

øget arbejdsindsats, når en patient bliver udskrevet fra sygehus med et 

ændret behov for behandling og pleje.  

 

KØS-data har dog visse begrænsninger, da det kun er den primære 

diagnose, der er tilgængelig via databasen. Det vil i praksis betyde, at hvis 

man er indlagt på grund af en hjertefejl, men under indlæggelsen erhverver 

sig et tryksår, vil det kun være diagnosen hjertefejl der fremgår. 

 

 



31 

 

Udgifter til medfinansiering til hjemmesygeplejemodtagere: Målet med den 

aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er at give kommunerne et 

øget incitament til at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Et lavt 

udgiftsniveau til medfinansiering kan indikere, at kommunen som en del af 

en strategisk proces har prøvet at forebygge indlæggelser. Det kan fx være  

at kommunen har et velfungerende akutberedskab, eller at kommunerne har 

været gode til at prioritere indsatser, som forebygger, at patienterne får 

behov for behandling i det øvrige sundhedsvæsen8(2).  

Der er imidlertid forskellige opfattelser af hvorvidt udgiftsniveauet for 

kommunal medfinansiering, kan anvendes som indikator for forebyggende 

foranstaltninger i kommunerne. Kritikken af den kommunale 

medfinansiering er bl.a. at der ikke tages højde for socioøkonomiske 

forskelle i kommunerne samt i forskellig praksis på sygehusene, hvorfor det 

i praksis kan være vanskeligt for kommunerne at påvirke udgiftsniveauet.  

 

Genindlæggelsesfrekvens i hjemmesygeplejen : Indikatoren omfatter andelen af 

patienter, som er visiteret til hjemmesygepleje, og som inden for 30 dage 

efter udskrivelse (gen)indlægges akut mindst en gang. Genindlæggelser 

opgøres pr. diagnosegruppe. Hvis en patient har flere diagnoser, tages der 

udgangspunkt i den primære diagnose. Der tages udgangspunkt i de 

diagnoser, der anvendes i indikatoren for forebyggelige indlæggelser- se 

ovenfor.  

 

Genindlæggelser er uspecifikke. Der tages altså ikke hensyn til eventuelt 

sammenfald mellem bestemte diagnoser, specialer eller sygehuset ved 

primært kontaktforløb og genindlæggelsen. Genindlæggelserne relateres til 

den kommune, hvor patientens folkeregisteradresse er registreret ved 

starten af sygehuskontakten(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Læs mere om hvordan man kan arbejde med at forebygge indlæggelser i notatet: 

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? 
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Figur 2. Kommunernes betaling for sundhedsydelser i regionerne  

 

 
 

 

Derudover er kommunernes mulighed for at påvirke udgifterne til den 

aktivitetsbestemte medfinansiering begrænsede. Henvisningen til regionens 

sundhedsydelser foretages således ikke af kommunerne, men normalt af de 

praktiserende læger. Kommunerne har dog mulighed for, gennem en 

effektiv forebyggelsesindsats, at nedbringe patientens behov for regionale 

sundhedsydelser. Det har været rationalet for at indføre aktivitetsbestemt 

medfinansiering (2). 

 

De praktiserende lægers spiller således en central rolle i forhold til 

størrelsen af kommunernes forbrug af sundhedsindsatser i regionen. 

Herudover har aktivitetsniveauet på regionernes sygehuse stor betydning 

for kommunernes forbrug.  

 

På kort sigt vil de lange ventelister til hospitalerne betyde, at så snart 

kommunerne forebygger en indlæggelse vil sengepladsen blive fyldt af en 

fra ventelisten. På den baggrund kan kommunernes samlede udgifter til 

aktivitetsbestemt medfinansiering ikke tages direkte som udtryk for den 

kommunale prioritering på sundhedsområdet (2). 

  

Indikatorer, der belyser kommunernes forbrug af sundhedsydelser i 

regionen, er alligevel særdeles relevante, fordi udgiften til den 

aktivitetsbestemte medfinansiering er blandt kommunernes største udgifter 

på sundhedsområdet (2).  
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3.3 Faglig ledelsesinformation i Partnerskabsprojektet 

Det er en stor udfordring, at der i dag er et meget begrænset kendskab til 

kvaliteten i de kommunale sygeplejeindsatser og derved den faktiske effekt. 

Dette skyldes bl.a., at der ikke er tradition for systematisk at anvende 

kvantitative og kvalitative mål og indikatorer for de kommunale 

sygeplejeindsatser.  

 

Erfaringerne fra kommunerne i Partnerskabsprojektet har vist, at det 

autoriserede sundhedspersonale i mange tilfælde oplever, at de udelukkende 

bliver målt på kvantitative mål såsom antal patientbesøg, antal sårskift og 

antal medicindoseringer. Det er vigtigt for ledelsen, at have sådanne 

nøgletal om hvilke sygeplejeindsatser der leveres, og hvor lang tid der 

bruges på de forskellige sygeplejeindsatser for at kunne styre og prioritere 

sygeplejeindsatserne. Nøgletal, som beskrevet i ovenstående afsnit om 

administrativ ledelsesinformation, kan med fordel kobles med viden fra 

journalen om, hvilke sygeplejeindsatser der er planlagt, udført, samt hvilke 

resultater der er opnået af en given behandling. Dermed kan kvantitativ og 

kvalitativ dokumentation være med til at understøtte ledelsens arbejde med 

kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i kommunerne. 

 

Forudsætningen for, at faglige nøgletal kan understøtte kvalitetsarbejdet, er 

at ledelsen bliver bevidst om, hvilke parametre i sygeplejeindsatserne man 

kan påvirke, og hvilke der ikke er påvirkelige. Det giver fx ikke mening at 

følge antallet af dialysepatienter med henblik på forebyggelse, hvis det ikke 

er muligt at forebygge dialyse. Derimod kan det give god mening at følge 

antallet af underernærede, da det er muligt at undersøge hvilke indsatser, 

der er igangsat, og evt. ændre behandlingspraksis, fx ved at 

ernæringsscreene. Ved løbende at følge påvirkelige dataparametre bliver det 

muligt at anvende statistiske data som advarselssignaler til at udpege nogle 

områder, hvor man bør undersøge årsagerne nærmere. Nøgletal kan dog 

ikke i sig selv sige noget om, hvad der skal ændres i indsatsen.  

 

I Partnerskabsprojektet om dokumentation af hjemmesygepleje, er der som 

et led i at skabe bedre ledelsesinformation til den faglige styring og 

kvalitetsudvikling, udarbejdet et fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser9. 

Indsatskataloget kan på flere områder forbedre muligheden for at skabe 

faglig ledelsesinformation. Ved at få en viden, om hvilke og omfanget af de 

sygeplejeindsatser der ydes i kommunerne, skabes der et redskab til bl.a. 

kompetenceudvikling:  

 

 

                                                 
9 Læs mere om indsatskataloget i notatet: Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser 
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 Hvilke sygeplejeindsatser bruges der mest tid på? 

 Hvilke nye sygeplejeindsatser kommer der ud i kommunen? 

 Hvad kendetegner de patienter vi har i kommunen? Modtager de 

mange eller få sygeplejeindsatser på samme tid?  

 

De oplistede informationer kan bruges til at vurdere, om organisationen har 

de kompetencer, der er behov for, og til at sige noget om hvor der kan være 

behov for kompetenceudvikling. Hvis en kommune fx får en viden om, at 

der er en stigning i antallet af patienter, der modtager stomibehandling, kan 

der være et behov for kompetencer i forhold til håndtering og behandling af  

stomipatienter.  

 

Data kan også vise, at en kommune i en periode har leveret langt flere af en 

særlig indsatstype end normalt, fx kan antallet af tryksår være steget 

markant. Dette kan give anledning til at foretage en 

journalauditgennemgang10 af samtlige tryksårsforløb for at undersøge, om 

behandlingen har været anderledes end normalt, og om behandlingen evt. 

kan ændres for at minimere antallet af tryksår.  

 

I det fælles indsatskatalog er der sat fokus på øget kvalitet i 

sygeplejeindsatserne ved at indsætte sygeplejefaglig udredning og 

opfølgning. Udredning11 af patienterne er en forudsætning for at få viden 

om årsagen til patienternes problemstillinger og efterfølgende iværksætte en 

målrettet indsats, der både har til formål at afhjælpe patienternes 

helbredsproblemer nu og her samt forebygge nye tilfælde. Ligeledes er 

opfølgning en forudsætning for at få den nødvendige viden om, hvorvidt 

den iværksatte indsats har den ønskede effekt, eller om der skal igangsættes 

en anden indsats. En systematisk opfølgning vil ydermere give viden om, 

hvorvidt der tidligere er iværksat en indsats med en god effekt ved en 

lignende problemstilling. Ved at få data på antallet af udredninger er det 

muligt for ledelsen, at få en viden om hvorvidt der bliver udredt og fuldt op 

på indsatserne. Data om antallet af udredninger kan både følges i forhold til 

samtlige patienter, der modtager sygepleje, og i forhold til specielt udvalgte 

målgrupper, fx alle nye patienter, eller alle patienter der modtager 

tryksårsbehandling. De kvantitative data kan følges op af journalaudit, hvor 

det undersøges hvorvidt og hvordan patienten er udredt, hvilken 

behandling der er planlagt og leveret, samt hvilke resultater der er 

dokumenteret i forbindelse med en evt. opfølgning. 

 

                                                 
10 Læs mere om journalaudit i notatet: Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen 

11 For en uddybende beskrivelse af udredning og opfølgning læs det : Fælles indsatskatalog 

til sygeplejeindsatser (s.10-11) 
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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. 

 

Forventeligt kan der opnås en større gevinst ved at lave strukturerede 

arbejdsgange, hvor kvalitative og kvantitative mål tænkes sammen, om et 

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 kan reducere antallet af sårskift og nedbringe tiden for 

sårheling. Gennem brug af faglig ledelsesinformation er det derved muligt 

at skabe et ledelsesfokus, der får medarbejderne til at anskue det som deres 

fornemste opgave at skabe kvalitet, sammenhæng og helhed i 

patientforløbene. 

3.4 Præsentation af ledelsesinformation  

Ledelsesinformationen skal give modtagerne et overblik over de 

væsentligste forhold. Ledere og kommunalpolitikere skal hurtigt kunne 

skabe sig et overblik over informationerne. Derfor bliver præsentationen af 

ledelsesinformation altafgørende for, hvordan kommunalpolitikere og 

ledere klædes på til at træffe de rigtige beslutninger (5). 

 

I en stresset hverdag har kommunalpolitikere og ledere sjældent tid til at 

studere de enkelte poster i kontoplanen. Præcise nøgletal, sammenligninger 

og udviklingstræk kan i stedet præsenteres på en måde, så det er let at forstå 

og sætte ind i en sammenhæng (5). 

 

Ledelsesinformation kan have forskellige former. Den kan rent praktisk 

være udformet som en rapport eller et notat, der forklarer de væsentligste 

udviklingstræk i sygeplejeindsatserne. Ledelsesinformationens form 

afhænger af, om målet er at give en detaljeret indsigt i nøgletallene eller blot 

et hurtigt overblik. Ved præsentationen af ledelsesinformationen kan der 

med fordel gøres brug af grafiske virkemidler såsom kurver og søjler. For at 

sikre, at ledelsesinformationen får den rette opmærksomhed, kan 

informationerne fx præsenteres på et temamøde i fagudvalget (5).  

 

Kommunalpolitikere og ledelse har ikke altid behov for den samme 

præsentationsform og mængde af ledelsesinformation. Det kan være en god 

idé at få en dialog om, hvilken viden de forskellige grupper efterspørger, 

samt hvordan denne viden skal præsenteres. Få fastlagt fra start hvad 

modtageren efterspørger, det sparer tid og besvær senere hen. Diskutér, 

hvad modtageren skal bruge informationen til – misvisende eller ligegyldig 

information kan fjerne fokus fra det væsentlige (5). 
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Der er vigtigt, at budskaberne i ledelsesinformationen forklares, og at der 

følges op på, hvis udviklingen forløber anderledes end forventet. Derfor 

skal det forklares, hvad de enkelte informationer fortæller om fx budgettet, 

udviklingen i patientprofilen eller serviceniveauet. Det er en god idé at gøre 

det til en fast rutine at forklare, hvad tallene ikke fortæller, og hvor der 

hersker for store usikkerheder til, at der kan drages en entydig konklusion 

ud fra ledelsesinformationen (5). 

 

En god præsentation af ledelsesinformation er ikke bare en liste med de 

vigtigste nøgletal. Informationerne skal fortælle ledere og 

kommunalpolitikere om situationen og gøre det klart i hvilken retning 

udviklingen går. Derfor skal informationerne vise udviklingen inden for de 

udvalgte områder siden sidste afrapportering. Det er en god idé at behandle 

tallene, så de kan bruges til sammenligninger over tid og kommunegrænser. 

Det kan fx være interessant at sammenligne dette års budgettal med 

tidligere års budgetter og udviklingstræk (5). 
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Kapitel 4  

Hvad virker? 

Når der igangsættes nye tiltag i kommunerne, forholder man sig alt for 

sjældent til: ”Hvad vil virke i vores kommune?” og ”Hvorfor tror vi det vil 

virke?”. Selvom det umiddelbart er meget simple spørgsmål, bliver de først 

stillet når man er gået i gang med, eller er færdig med, tiltaget og skal 

forholde sig til om tiltaget har virket - og da er det for sent.  

 

I dette kapitel sættes der fokus på vigtigheden i, at alle trin i en proces 

tænkes igennem ved igangsættelse af  et nyt tiltag. Selvom eksemplet tager 

udgangspunkt i en kommune, der forsøger at ændre dokumentationspraksis, 

kan kapitlet også bruges i forbindelse med andet end dokumentation. 

 

Virkningskæder præsenteres i kapitlet som et værktøj for ledere til at 

synliggøre sammenhængen mellem det man gør, og det resultat man ønsker 

at opnå. Dvs. at gøre det klart for alle involverede parter i tiltaget, ”hvad 

tror vi virker i vores kommune?” og ”hvorfor tror vi det vil virke”.  

 

Metoden er valgt fordi den sikrer sammenhæng mellem: start, proces og 

slutning, og fordi det er en relativt let tilgængelig metode, der udgør et 

alternativ til store forkromede evidensbaserede studier. Metoden husker os 

desuden på at målet aldrig er implementeringen i sig selv, men den 

forbedring det fører med sig. Man kan i den enkelte kommune vælge andre 

evalueringsmetoder der et langt stykke hen af vejen vil kunne det samme. 

 

Kapitlet bygger på Peter Dahler-Larsens beskrivelse af virkningsevaluering 

(omtalt i kapitlet som virkningskæder); for yderligere litteratur se Dahler-

Larsen m.fl.: Nye veje i evaluering (22) og Dahler-Larsen: Evaluering af 

projekter – og andre ting der ikke er ting (23).  

4.1 Virkningskædens tre trin 

Virkningskæderne kan være med til at skabe det nødvendige overblik og 

dermed gøre det lettere at igangsætte et tiltag, at tilpasse tiltaget undervejs 

og i sidste ende følge op på om tiltaget har virket. 

 

Arbejdet med virkningskæder sker i tre trin: 

 Før et tiltag igangsættes: Opstil konkrete endemål – 

implementeringen er ikke et endemål i sig selv. Tegn 

virkningskæderne – ”hvad tror vi virker, og hvad tror vi ikke 

virker?”. 

 Imens et tiltag afprøves: Undersøg tiltaget for at se om der er 

noget der skal tilpasses? Dvs. forløber alt som forventet. 
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 Efter tiltaget er afsluttet: Indsamle data, analysere og konkludere: 

”Virkede tiltaget, virkede det ikke?”. 

 

Nedenfor gennemgås virkningskædens 3 trin understøttet af et tænkt case-

eksempel. I case-eksemplet vil X-købing kommune implementere det fælles 

indsatskatalog til sygeplejeindsatser (udviklet i KL’s Partnerskabsprojektet 

om hjemmesygepleje). Eksemplet fremstår med kursiv, rød skrift.  

 

4.2 Første trin: Før et tiltag igangsættes 

Det er afgørende, at kommunen, inden et nyt tiltag igangsættes, sætter ord 

på og begrunder de forestillinger, som ligger til grund for tiltaget: Hvad tror 

vi virker, hvad tror vi ikke virker. Virkningskæder er et værktøj der hjælper 

ledelsen i kommunen til at overskue, hvad der skal ske, ved at udarbejde en 

plan for hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor. 

4.2.1 Endemål 

Alt for ofte, når en kommune igangsætter et nyt tiltag, bliver spørgsmål 

som, ”Hvorfor er det nye tiltag vigtigt?”, og ”Hvad ønsker vi at opnå?”, 

ikke stillet. Det betyder, at man ofte kun ser på delmålene – fx 

implementeringen af en ny retningslinje – men glemmer endemålet: hvad 

man egentlig ønsker at opnå med tiltaget. 

 

I X-købing kommune har man været en del af KL’s Partnerskabsprojekt om bedre 

dokumentation i hjemmesygeplejen. Som følge heraf vil man implementere det nye 

indsatskatalog om sygepleje, men man har ikke i X-købing stillet sig selv spørgsmålet: 

”Hvad ønsker vi i vores kommune at opnå med implementeringen af indsatskataloget?”. 

 

 
Med et uklart endemål er risikoen, at der ikke er sammenhæng mellem det, 

man gør, og det man ønsker at opnå. Endemålet bør i den offentlige sektor 

være et kvalitetsmål. Dvs. et nyt tiltag skal komme fra et ønske om at skabe 

bedre kvalitet for borgerene inden for den samme eller en lavere økonomisk 

ramme. Det er vigtigt, at kvalitetsmålet bliver så konkret som muligt - gerne 

med kvantitative målsætninger som fx et mål om at se et fald på 20% i 

antallet af genindlæggelser. For at gøre det lettere at indsamle data, er det 

vigtigt at orientere sig om, hvilke data der allerede er tilgængelige. Ofte kan 

data genbruges fx fra sygehusets eller egne interne opgørelser, men det kan 

også være nødvendigt at supplere med kvalitative data fra fx interviews og 

journalgennemgange. 
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I X-købing kommune har lederen for hjemmesygeplejen samlet personalegruppen for at 

diskutere hvorfor implementeringen af indsatskataloget er vigtig. På mødet når man frem 

til, at der er mange svar på, hvorfor det er vigtigt, alt afhængigt af hvor man lægger 

fokus. For at gøre det mere konkret vælger man at se på en af sygeplejeindsatsene: 

Udredning. Da der er stor forskel på, hvad en bedre udredning betyder for forskellige 

grupper, vælger X-købing kommune den ældre medicinske patient som målgruppe. All e 

til mødet er enige om, at en bedre udredning indebærer, at hjemmesygeplejen får fokus på 

det ”hele menneske”, men diskussionerne viser, at der er stor forske l på, hvad man 

forstår ved det. 

 

For at gøre kvalitetsmålene så tydelige som muligt har man valgt at sætte sig 

kvantitative mål. Kvalitetsmålene bliver dermed, at der skal ske et fald på 20 % i 

antallet af indlæggelser af borgere i gruppen 65+ som følge af en hurtigere udredning. 

Samtidig har X-købing kommune et mål om, at 20% af borgerne skal have behov for 

mindre hjælp som følge af indsatsen. Det er konkrete mål, som X-købing kan se om 

man rent faktisk opnår. 

 

4.2.2 Tegn virkningskæderne 

Når kvalitetsmålene er fastlagt, bliver spørgsmålet: Hvordan vil kommunen 

opnå målene? Med andre ord er det et spørgsmål om, hvad tror man virker 

og hvad tror man ikke virker. Det er nu virkningskæderne skal beskrives og 

tegnes. 

 

Den gode virkningskæde består af:  

 En detaljeret beskrivelse af selve tiltaget (hvad er det egentlig, man 

ønsker at gøre?). 

 En detaljeret beskrivelse af det resultat, man gerne vil/forventer at 

kunne opnå. Her er det som nævnt i det foregående vigtigt at skelne 

mellem tiltagets endemål (kvalitetsmål), og de procesmål der er en 

forudsætning for at opnå det ønskede resultat. Fx er implementering 

af en retningslinje ikke lig med, at man opnår det ønskede resultat, 

men implementering er en forudsætning for at kunne opnå det 

ønskede resultat. 

 En beskrivelse af mulige utilsigtede virkninger ved tiltaget og en 

beskrivelse af de betingelser, der er afgørende for, hvorvidt hvert led 
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i kæden fører til det næste, og om man til slut opnår de ønskede 

resultater.    

 

Virkningskæderne udarbejdes tit af lederen med input fra en del af 

personalet eller hele personalet. Det er en fordel, hvis personalet, der er 

med i udarbejdelsen af virkningskæderne, fysisk er placeret flere steder i 

organisationen eller varetager forskellige opgaver; på den måde sikrer man, 

at alle led tænkes ind i virkningskæden. Samtidig er der en god måde at få en 

fælles forståelse af, hvad tiltaget indeholder, og hvorfor tiltaget overhovedet 

er relevant. Virkningskæder kan være meget simple eller meget komplekse - 

det er ikke afgørende. Inspiration til overvejelserne om, hvad der virker, og 

hvad der ikke virker, kan komme mange steder fra. Det kan være, at ideen 

opstår ud fra en konference, som afholdes i kommunen, det kan være på 

baggrund af nye anbefalinger fra KL eller en ny fagbog, man har læst. Det 

vigtige er ikke, hvor fra man har ideen om, hvad der virker og ikke virker, 

men at man gør opmærksom på, hvor tankerne kommer fra.  

 

Nedenfor er der givet et eksempel på, hvordan man i X-købing kommune 

har tegnet og beskrevet virkningskæderne for implementeringen af 

Indsatskataloget, med fokus på indsatsen udredning. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tiltag                                                             Implementering                                                              Endemål 

Sundhedsdirektører 

Vedtager at de 

deltager i KL’s 

Partnerskabsprojekt 

og forpligter sig 

dermed til at 

implementere 

indsatskataloget 

Ledelsen i 

Sundhedsforvaltningen 

”Kick-off dag”: 

distriktsledere og 

frontmedarbejdere 

informeres om 

indsatskataloget 

Sygeplejerske 

ansættes til at følge 

op på 

implementeringen 

Fokusområde: 

Udredning  

af de ældre 

medicinske 

patienter 

Front-

medarbejdere 

undervises i brug 

af indsatskatalog 

og udredning 
Frontmedarbejderne 

er motiveret til 

anvendelse af 

indsatskataloget og 

udredning 

Medarbejder følger 

op på om 

udredning udføres 

tilstrækkeligt i 

hjemmesygeplejen 

Ledelsens 

motivation 

påvirker 

medarbejderenes 

undervisning og 

handlinger 

Frontmedarbejderne 

føler sig fagligt klædt 

på til at udrede 

patienterne 

Endemål: 

”Forbedret kvalitet 

for borgeren”  

-20% færre 

indlæggelser for 

målgruppen 

-20% af borgerne 

har behov for 

mindre hjælp  

fordi de bliver 

selvhjulpne 

Fig. 3: Hvad virker, hvad virker ikke 

Hvordan får X-købing kommune 

frontmedarbejderne til at udføre udredning 

så de opnår endemålet. 



 

 

4.2.3. Metoder anvendt i X-købing 

I X-købing kommune anvender man følgende metoder til at tegne og 

beskrive virkningskæderne: 

 Indhenter erfaringer fra andre kommuner 

 Læser fagbøger om god implementering 

 Workshop  

 

Indhenter erfaringer fra andre kommuner: 

Der kan med fordel indhentes mundtlige og skriftlige erfaringer fra andre 

kommuner der har implementeret lignende tiltag. Det kan hjælpe en med at 

begrunde forestillinger om, hvad der virker/ikke virker, og hvorfor.  

 

X-købing kommune indhenter en rapport som beskriver hvilken virkning 

implementeringen af indsatsen, udredning har haft i Y-købing kommune. Y-købing 

kommune sender også deres implementeringsstrategi, samt en beskrivelse af de 

udfordringer de oplevede. Ledelsen sammenholder dette med X-købings egen 

implementeringsstrategi.  

 

Læser fagbøger om god implementering 

Det er en rigtig god ide at få input til hvordan man kan implementere nye 

tiltag fra fagbøger. Her kan man på kort tid få et indblik i andres erfaringer 

og udfordringer med implementering. 

 

I X-købing kommune læser ledelsen fagbøger om implementering, og om sygeplejefaglig 

udredning. Fagbøgerne giver bl.a. inspiration til at se på, hvordan 

implementeringsprocessen, herunder undervisning af medarbejderne kan gennemføres. 

Yderligere giver det viden om hvilke kompetencer og ressourcer det kræver at foretage en 

sygeplejefaglig udredning.   

 

Workshop: 

På en workshop kan man gennem gruppearbejde og diskussioner udarbejde 

virkningskæder – dvs. man når frem til hvad der virker og ikke virker.  

 

I X-købing kommune, har lederen af hjemmesygeplejen valgt at samle 5 repræsentanter 

fra personalegruppen til en workshop, hvor de skal beskrive og tegne virkningskæderne 

for hvordan de når de opstillede endemål (målene om nedbringelse af antallet af 

indlæggelser af borgerne samt af borgernes behov for mindre hjælp som følge af indsa tsen). 

Lederen af hjemmesygeplejen har i udvælgelsen af personalet lagt vægt på, at de skulle 

komme fra forskellige steder i organisationen, så de kan bidrage med forskellige vinkler. 

X-købing kommune har besluttet, at man vil implementere indsatskataloget (udarbejdet 

i KL’s Partnerskabsprojekt om god hjemmesygepleje), og sætte fokus på indsatsen 

udredning. Til workshoppen diskuterer gruppen hvad det kræver. Gruppen tro r, at det 
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vil virke, hvis de klæder sygeplejerskerne på til den nye opgave . Derfor beslutter man sig 

for at afholde en ”kick off-dag”, hvor man samler alle sygeplejerskerne. På dagen er det 

vigtigt, at sygeplejerskerne får en forståelse af, hvorfor det er vigtigt med en hurtig 

udredning. Derfor laver man følgende dagsorden for mødet: 

 Hvad var hensigten med KL’s Partnerskabsprojekt 

v. lederen for hjemmesygeplejen 

 Hvorfor har vi fokus på udredning: Viser lokale tal for udredning og 

indlæggelser 

v. ledende sygeplejersker  

Gruppediskussion: Hvorfor er det sådan her hos os? Kan en bedre udredning 

være med til at sikre færre indlæggelser af ældre medicinske patienter? 

 Tiltaget og målet præsenteres og diskuteres 

v. ledende sygeplejerske 

 

På workshoppen beslutter de sig for at afsætte ressourcer til, at en sygeplejerske kan følge 

op på tiltaget. Det gør de for at sikre sig, at sygeplejerskerne efter ”kick off-dagen” tager 

tiltaget til sig og udfører en hurtig udredning. Sygeplejerskens rolle bliver at vejlede og 

støtte de øvrige sygeplejersker i kommunen, og huske dem på hvorfor en hurtig udredning 

er vigtig (se fig. 3). 

 

Når man tegner virkningskæderne, er der en risiko for, at man tegner 

sammenhænge, der ikke eksisterer. Det kan være, at man har overset et 

initiativ eller nye forhold, der spiller ind. Fx kan man forestille sig, at det 

ikke er oplæringen af frontmedarbejderen, der har ført til, at flere er blevet 

udredt, men at det i virkeligheden skyldes, at der er flere ansatte i 

visitationen. Det er med andre ord ikke en evidensbaseret metode, der 

beviser at et tiltag fører til at bestemt resultat - der kan være mange ting, der 

spiller ind. Et grundigt forarbejde kan gøre meget for, at man undgår at 

overse disse sammenhænge. 

4.3. Andet trin: Imens et tiltag afprøves 

Når virkningskæderne er beskrevet og tegnet, og tiltaget er sat i gang, kan 

man ikke bare læne sig tilbage og se, hvad der sker. Man bliver nødt til at 

følge op på, om det man ønsker, der sker, rent faktisk også sker. 

Virkningskæder kan bruges direkte i det efterfølgende arbejde med at 

analysere og konkludere på implementeringen af en indsats. Her kan 

analysen og konklusionerne følge de opstillede forestillinger om indsatsens 

virkning. Når virkningskæden er opstillet grafisk - fx i et flowchart (som i 

fig. 3) - kan hver boks undersøges ved at udvælge og anvende relevante 

datakilder. Det er også muligt at udvælge og undersøge de bokse, der bedst 

relaterer sig til ens evalueringsspørgsmål.  
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Der er vigtigt at understrege, at der ikke én rigtig metode til at undersøge, 

om et tiltag virker. I det konkrete tilfælde bør det vurderes, hvad der giver 

mest mening. Det kan være, at man for at få et indblik i borgernes 

opfattelse af en given indsats vælger at udforme et spørgeskema og supplere 

det med en række interviews, men man kan lige så vel kigge på økonomiske 

data eller vælge en helt tredje metode.  

 

Analyseprocessen går derved ud på at tjekke om tiltaget, eller den vigtige 

del af tiltaget faktisk er iværksat, samt om de vigtigst resultater og 

procesmål er indtruffet.   

I X-købing kommune finder sygeplejersken, der er ansat til at følge op på tiltaget ud af, 

at det ikke var nok med ”kick- off-dagen” for alle sygeplejerskerne. Hun tager på besøg 

i kommunens tre distrikter: Øst, Vest og Nord. Her får hun mulighed for at observere 

deres arbejdsgange og tale med frontmedarbejderen og den daglige leder. Hun konstaterer 

efter at have besøget at der er store forskelle på hvor godt det går i distrikterne. I Vest er 

man langt bagefter Øst og Nord. Hun finder ud af, at man i det østlige-distrikt har en 

smart måde at motivere sygeplejerskerne på – de laver stikprøver af journalgennemgange, 

der synliggøre hvor mange udredninger, der foretages. Man beslutter derfor i X-købing 

kommune, at anbefale denne praksis til alle distrikterne i kommunen. Derudover 

beslutter man også at afholde et møde tre måneder efter ”kick off-dagen” for at se, hvor 

langt distrikterne er nået, og for at de kan drage nytte af hinandens erfaringer. 

4.4. Tredje trin: Efter tiltaget er afsluttet 

Den beskrevne og tegnede virkningskæde, bruges i tredje trin til at 

strukturere dataindsamlingen, idet man følger beskrivelserne af de 

forventede virkninger ved en indsats trin for trin. I denne fase analyseres og 

konkluderes der på den beskrevne og tegnede virkningskæde: Svarer 

virkeligheden til de beskrevne forventninger (i trin 1)? 

 

Ledelsen samler op på evalueringen ud fra to kritiske arbejdsspørgsmål:  

 Er indsatsen blevet implementeret, så den faktisk svarer til 

beskrivelserne i virkningskæden (som ofte er forudsætninger for at 

virkningen indtræffer)? 

 Er det forventede resultat/endemål indtruffet? 

 

Ved blot at svare ja eller nej til disse to spørgsmål kan svarene placeres i 

nedenstående tabel, og dermed får man et udgangspunkt for en mere 

dybdegående analyse samt anbefalinger på baggrund af evalueringen.  
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 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 

Indsatsen er 

implementeret 

korrekt 

Virkningskæden er 

bestyrket. 

Fejl: Forestillingen om 

hvad der virker, viste 

sig ikke at passe. 

Indsatsen er 

ikke 

implementeret 

korrekt 

Andre forhold end 

indsatsen forklarer 

resultatet. 

Ingen ændringer i 

tiltroen til hvad der 

virker. 

Implementeringsfejl.  

Muligvis fejl i 

forestillingen om hvad 

der virker. 

 

I felt 1 er alt gået som forventet. Tiltaget har fundet sted som planlagt, og 

resultatet er indtruffet.  

 

I felt 2 er implementeringen foretaget korrekt, men resultaterne er 

udeblevet; dvs. at der er indtruffet en fejl. Det kan få den konsekvens, at 

tiltaget må ophøre, da det bygger på en forkert forestilling – man kan ikke 

opnå de ønskede resultater ud fra det igangsatte tiltag.  

 

I felt 3 er resultatet indtruffet, selvom indsatsen ikke har været korrekt 

implementeret. Denne situation sker sjældent i praksis, men i så fald ved 

man, at andre forhold end selve indsatsen også spiller ind på resultatet.  

 

Felt 4 illustrer den vanskeligste, men desværre også den mest almindelige 

situation. Implementeringen har ikke været korrekt, og resultaterne er 

udeblevet. Da tiltaget ikke er implementeret korrekt, skal det i en sådan 

situation vurderes, om en reparation af tiltaget vil resultere i at de ønskede 

resultater opnås.         

 

I X-købing endte evalueringen i felt 1 og 2. Evalueringen, og den efterfølgende analyse 

viste, at der i det halve år var sket et fald på 10 % i antallet af indlæggelser af borgere i 

gruppen 65+ som følge af en hurtigere udredning. Faldet var lavere end X-købing 

kommune havde forventet. Evalueringen fandt følgende forklaring på, at færre borgere 

end forventet var blevet udredt. En gennemgang af journalerne12 blandt de nyhenviste 

patienter og brug af EOJ-data viste, at 9/10 af de sygeplejefaglige udredninger, var 

blevet foretage af medarbejderne i hjemmesygeplejedistrikt nord og øst, mens distrikt vest 

kun havde foretaget 1/10 af udredningerne.  

                                                 
12 I KL’s notat: Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen kan der læses mere om hvordan 

man gennemfører journalaudit 
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Gennem observationerne i de tre distrikter og workshoppen med sygeplejerskerne fra de 

tre distrikter blev det tydeligt for sygeplejersken, at den ledende sygeplejerske i distrikt 

Vest anså implementering af det nye indsatskatalog som et rent politiskprojekt, der 

udelukkende resulterede i ekstraarbejde for sygeplejerskerne (både administrativt og hos 

borgeren). Den daglige leders manglende ejerskab i forhold til det nye indsatskatalog, 

samt manglende tiltro til udredningens virkning, hvilket smittede af på 

frontmedarbejderne, så de hovedsagelig gjorde brug af de sædvanlige indsatser. Lederne i 

distrikt Nord og Øst anså derimod den sygeplejefaglige udredning som et afgørende 

element til at styrke de behandlende sygeplejeindsatser. De følte ejerskab i forhold til 

indsatskataloget og formåede at overføre deres begejstring til frontmedarbejderne. 

 

X-købing kommunes andet mål om, at 20% af borgerne skulle have behov for mindre 

hjælp som følge af indsatsen, blev ikke indfriet. Der var i perioden en tilvækst i antallet 

af borgere. Derfor var målet ikke så godt til alene at se på om en hurtigere udredning 

havde betydning.  

 

Tiltaget gav megen brugbar viden, der kan bruges fremadrettet i kommunen. Ledelsen i 

X-købing kommune fandt at det var afgørende at de tænkte alle dele igennem inden de 

igangsatte tiltaget.  
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