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Tidlig opsporing

Redskaber til hverdagsobservationer, triagering, samt kvalificering heraf anvendes til at observere ændringer i borgerens habituel tilstand. 
Illustration: Carve 2018, inspireret af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for redskaber til tidlig opsporing, 2017.



Analysens formål

Analysen har til formål at belyse, hvilke 
uddata fra digitalt understøttede tidlig 
opsporingsredskaber anvendt i hjemme-
og hjemmesygeplejen, der med fordel 
fremadrettet kan indsamles 
tværkommunalt.

Herunder hvilke redskaber der er mest
relevante at indsamle data fra:

• Mulighederne for, at indsamlingen af data 
løbende sikres (sundhedsfaglig relevans).

• Systemteknisk er understøttet.

Sundhedsfaglig analyse 

Systemteknisk analyse
Anbefalinger

Der er gennemført i alt 25 semi-strukturerede interviews fordelt 
på 6 casekommuner og 6 systemleverandører
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Casekommunerne - sundhedsfaglig analyse (1/3)

Triagering

Hverdagsobservationer

HP = Hjemmeplejen
HSP = Hjemmesygeplejen

Triagering Aalborg Odense Silkeborg Gentofte Greve Lemvig

Område HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP

Foretager triagering 
på baggrund af 
observationer

x x x x x - x (x) x (x) x (x)

Redskaber til 
hverdags-
observationer

Aalborg Odense Silkeborg Gentofte Greve Lemvig

Alle i individuelt 
modificeret form af:

HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP

Ændringsskemaet x x

Hjulet x x

Tidlige tegn x x x x
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Casekommunerne - sundhedsfaglig analyse (2/3)

Kvalificering 
af hverdags-
observationer

Aalborg Odense Silkeborg Gentofte Greve Lemvig

Område HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP

30s-RSS-test

Vejning

EVS

UCLA 3

Mob-T

EQ-5D

Gangtest

GDS5

MMSE

CAM

VRS

VAS

TOBS (*) (*)

HP = Hjemmeplejen
HSP = Hjemmesygeplejen(*) = bruges ift. Akutteam og ikke tidlig opsporing
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Casekommunerne - sundhedsfaglig analyse (3/3)

Måling af 
vitale 
parametre

Aalborg Odense Silkeborg Gentofte Greve Lemvig

Område HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP HP HSP

Forbehold
(m) = egenmodi-

ficeret form
(m) = egenmodi-

ficeret form
(*) = bruges ift. 

Akutteam og ikke TO

(x) = Sygeplejers-
ker kvalificerer 

og/eller er ansvarlige

Blodtryk (m) (*) (*) (x)

Temperatur (m) (m) (*) (*) (x)

Puls (m) (*) (*) (x)

Respiration (m) (*) (*) (x)

Bevidstheds-
niveau

(*) (*)

Iltmætning (m)

Blodsukker (m) (m) (*) (*) (x)

Urinstiks (m) (m) (*) (*) (x)

HP = Hjemmeplejen
HSP = Hjemmesygeplejen

T
O

B
S
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Opsummering – sundhedsfaglig analyse

• Casekommunerne har udformet og implementeret deres egen modificerede version af 
tidlig opsporing. 

• Til at observere ændringer i hverdagsobservationer anvendes primært en modificeret 
version af Ændringsskemaet.

• Casekommunerne foretager alle triagering, der imidlertid udføres meget 
forskelligartet og med stor variation. 

• Casekommunerne anvender til kvalificering af hverdagsobservationer, eller som en del af 
fx den sygeplejefaglige praksis, TOBS og måling af vitale parametre. 

• Ingen af de øvrige redskaber til kvalificering af hverdagsobservationerne er udbredte 
blandt casekommunerne. 



Systemteknisk analyse (1/4)
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Hverdags-
observationer

EOJ systemer 3. parts leverandører

Systemleverandør DXC KMD Systematic Appinux Pallas Symmetric

Ændringsskemaet x x x x x x

Hjulet x x x x x

Tidlige Tegn x x

Triagering EOJ systemer 3. parts leverandører

Systemleverandør DXC KMD Systematic Appinux Pallas Symmetric

Individuel triage x x x x x x

Fælles triage - tavle/TV x x x x x

Automatisk/
regelbaseret tiage

x x x



Systemteknisk analyse (2/4)
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Kvalificering af 
hverdags-
observationer

EOJ systemer 3. parts leverandører

Systemleverandører DXC KMD Systematic Appinux Pallas Symmetric

30s-RSS-test x (x) x x x

BMI x x x x x x

CAM x x x x

EQ-SD x (x) x

EVS x x x x x

Gangtest x x x x x

GDS5 x x x x

MMSE x x x

Mob-T x (x) x

TOBS x x x x x x

UCLA 3 x x x

VAS x x x x

Vejning x x x x

VRS x x x x x

(x) = Under udarbejdelse, men endnu ikke implementeret 
Enkelte af redskaberne er tilkøb i Pallas løsning



Systemteknisk analyse (3/4) 
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Måling af vitale 
parametre

EOJ systemer 3. parts leverandører

Leverandører DXC KMD Systematic Appinux Pallas Symmetric

T
O

B
S

Blodtryk x x x x x x

Temperatur x x x x x x

Puls x x x x x x

Respirationsfrekvens x x x x x x

Bevidsthedsniveau x x x x x x

Iltmætningen i blodet x x x x x

Blodsukker x x x x x x

Urinstix x x x x
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Systemteknisk analyse (4/4)
Måling af vitale parametre og 
TOBS understøttes fuldt ud af 
systemerne.

Triagering og Kvalifikation af 
hverdagsobservationer 
understøttes i varierede grad af 
systemerne.

Hverdagsobservationer
understøttes af systemerne, 
men på en ikke-standardiseret 
måde.
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De fire redskabstyper indenfor tidlig opsporing – samlet anbefaling (sundhedsfaglig og systemteknisk)

Datas egnethed til tværkommunal indsamling

1.
TOBS og Vitale 
parametre

Data egner sig til at 
indsamle tværkommunalt:

+ Sundhedsfagligt 
udbredt

+ Systemteknisk 
understøttet

(+) Mulighed for valide og 
reproducerbare data
forudsat 
standardisering

2.
Kvalificering af 
hverdagsobservationer

Data egner sig til at 
indsamle tværkommunalt 
på sigt:

-
Ikke sundhedsfagligt
udbredt

+
Systemteknisk 
understøttet

(+)

Mulighed for valide og 
reproducerbare data
forudsat 
standardisering

3.
Triagering

Data egner sig ikke til at 
indsamle tværkommunalt:

-
Ikke standardiseret, 
men sundhedsfagligt 
udbredt

-

Systemteknisk 
understøttet, men 
med stor varians og 
dermed ikke 
standardiseret = 
løsning langsigtet

-
Ikke muligt at skabe 
valide og 
reproducerbare data

4.
Hverdagsobservationer

Data egner sig ikke til at 
indsamle tværkommunalt:

-
Ikke standardiseret,
men sundhedsfagligt
udbredt

-

Mulighed for system-
teknisk understøttelse, 
men ikke 
standardiseret

-
Ikke muligt at skabe 
valide og 
reproducerbare data



Sikring af datakvaliteten

- En forudsætning for tværkommunal dataindsamling i casekommunerne

Eksisterende data.

Fælleskommunale 

minimums-

standarder for,

hvordan testene

gennemføres.

Fælleskommunale 

minimums-

standarder for en 

systematisk og 

ensartede

registrering af 

testenes absolutte

værdi. 

Fælleskommunale 

minimums-

standarder for en 

systematisk og 

ensartede

registrering af, 

hvordan en test er 

gennemført. 

Fælleskommunale 

minimums-

standarder for 

løbende 

systemvalidering

af data.

Gennemførsel 
af test

Datavalidering

Registrering af 
testgennemførsel 

Registrering af 
testresultat 

Løbende
systemvalidering

af data
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• Undgå forebyggelige 

indlæggelser

• Undgå at borgernes 

funktionsevne nedsættes

• Potentiale på sigt i bedre 

brug af data, men der er et 

stykke vej

VISIONEN
- FOREBYGGELSE

- BEDRE BRUG AF 

DATA



• En udkørende gruppe

• Et plejecenter

1. PILOTPROJEKT 2016-2017

- Borgers mulighed for hurtigere at komme 

tilbage til sin habituelle tilstand øges

- Vi kan øge den 

faglige stolthed

- Vi kan øge samarbejdet på tværs af 

faglighederne – opdage og udnytte 

hinandens kvalifikationer og kompetencer 

(ved relationel koordinering)

- Vi kan medvirke til at mindske 

funktionstab pga. sygdom ved at 

kunne sætte ind tidligere i forløbet

FORVENTNINGER



Udkørende gruppe:

I 2015 er der inkluderet 218 borgere.

I 2016 er der inkluderet 225 borgere.

1. PILOTPROJEKT 2016-2017 -

ERFARINGER



Udkørende gruppe:

Indlæggelsestidspunkt

Baseline: 78 indlæggelser fandt sted i tidsrummet efter kl. 15 og før kl. 7.

Projektperiode: 44 indlæggelser i tidsrummet efter kl. 15 og før kl. 7

1. PILOTPROJEKT 2016-2017 -

ERFARINGER



Plejebolig:

I 2015 er der inkluderet 39 borgere.

I 2016 er der inkluderet 42 borgere.

1. PILOTPROJEKT 2016-2017 -

ERFARINGER

Baseline Projektperiode

Indlæggelser
2015

Individer
2015

Indlæggelser
2016

Individer
2016

Knoglebrud - - - -

Blærebetændelse - - 1 1

Dehydrering - - - -

Forstoppelse - - - -

Lungebetændelse 3 3 3 3

Underernæring (ikke akut) - - - -1

Overernæring (ikke akut) - - - -1



Plejecenter:

Indlæggelsestidspunkt

Baseline: 7 indlæggelser skete i tidsrummet efter kl. 15 og før kl. 7.

Projektperiode: 9 indlæggelser skete i tidsrummet efter kl. 15 og før kl. 7.

1. PILOTPROJEKT 2016-2017 -

ERFARINGER

Baseline Projektperiode

Ydelser
2015

Individer
2015

Ydelser
2016

Individer
2016

Almen praksis 685 39 736 42

Vagtlæge 105 27 94 25



• Denne pilottest viste positive tendenser i form af reduktion i antal kontakter til 

vagtlæge og sygehuskontakter i tidsrummet 15-07.

• Derudover viste kvalitative data tendens til positiv effekt på personalets 

faglige og professionelle udvikling og at systematisk anvendelse af TOBS 

kan være medvirkende årsag til at reducere de såkaldte forebyggelige 

indlæggelser samt optimere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

1. PILOTPROJEKT 2016-2017 -

ERFARINGER



• 6 udkørende grupper

• 7 plejecentre

Resultater

Resultater er baseret på sammenligninger af oplysninger mellem baseline og 

interventionsperioden ved træk fra Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 

(KØS) ift. følgende parametre:

• Forebyggelige indlæggelser

• Antal kontakter, der har fundet sted over døgnet - diagnoseuafhængigt

• Antal ydelser fra praktiserende læge

• Antal ydelser fra vagtlæge

2. PILOTPROJEKT PRIMO 2018



Inkluderet: alle borgere, der har boet på de pågældende plejecentre og været i de pågældende 

udkørende grupper 1. marts til 1. august hhv. 2017 og 2018.

Baseline: 1. marts til 1. august 2017

Intervention: 1. jan til 1. marts 2018

Opfølgning: 1. marts til 1. august 2018 

I 2017 er der inkluderet 229 borgere på plejecentre og 1362 borgere i udkørende grupper.

I 2018 er der inkluderet 228 borgere på plejecentre og 1581 borgere i udkørende grupper.

Note. Antal borgere i udkørende grupper er her unikke. Flere går igen i flere udkørende grupper, idet grupperne både udgør 

dag- og aftengrupper.

DATAGRUNDLAG 2. PILOT



Antal unikke individer

Kontakttidspunkt somatik

Plejecentre Udekørende grupper

Unikke individ 

kontakter
2017

Unikke individ 

kontakter
2018

Unikke individ 

kontakter
2017

Unikke individ 

kontakter
2018

0 18 <5 277 16

-1 ?vinter- til sommertid? 17
- 152

1 <5 - 22 18

2 <5 - 18 12

3 <5 <5 21 15

4 <5 <5 27 14

5 - <5 16 16

6 <5 - 24 17

7 <5 - 42 25

8 8 <5 170 42

9 23 9 226 62

10 19 6 254 58

11 24
82 kommunal

fejlregistrering?

221 982 kommunal
fejlregistrering?

12 16 <5 249 69

13 11 <5 203 52

14 15 7 166 56

15 5 <5 100 61

16 11 <5 65 50

17 <5 <5 63 50

18 8 <5 57 43

19 <5 - 64 40

20 6 <5 59 28

21 <5 - 52 30

22 <5 <5 45 31

23 <5 <5 41 32

I alt, hvor >5 sat til 4 225 124 2634 1819

KØS
UDFORDRING

ER MED 

DATAVALIDITE

T



• Alle udkørende grupper

• Alle plejecentre

Samt udbredelse til det specialiserede voksenområde

• Medfødt hjerneskade

• Erhvervet hjerneskade

• Sindslidelse

BRED IMPLEMENTERING 2019

UDFORDRINGE

R:
”KAMPEN OM 

OPMÆRKSOMHE

D”



TIDLIG OPSPORING AF BEGYNDENDE SYGDOM 

(TOBS)

Systematisk opsamling af observationer 

(hverdagsobservationer og vitale værdier)



Habituelskema og Ændringsskema 

• Habituelskema viser borgerens bedst mulige tilstand

• Borgerens habituelle vitale værdier noteres samtidig

• Ændringsskema viser få eller flere ændringer i forhold til 

borgerens habituel tilstand. 

• Ændringerne dokumenteres i én Plan

• Evt. forandringer i borgerens vitale værdier dokumenteres i én 

Plan



Triage

- Et arbejdsredskab til at registrere og inddele borgere 

efter tilstand:

• Habituel (grøn)

• Få ændringer (gul)

• Én eller flere markante ændringer (rød)

TRIAGERING – EN FÆLLES PROCES –

FAGLIG VURDERING



Kommunikation

Tværfagligt samarbejde

Dokumentation

TRIAGE





 

 

Temperatur måles med samme remedie som initialt – 

ved dokumentation tillægges hhv. 0,5 grad ved oral, 

axillært 1 grad.  

Ved temperatur over 40 og under 36 bør måling 

foretages rectalt. 

 

 

 

 

Ældre samt borgere med kroniske sygdomme kan 

have andre normalværdier. F.eks. har ældre ofte 

højere BT, P og RF, men lavere temperatur. Det er 

derfor en fordel at kende borgerens konkrete 

”normalværdier”. Kilde: Sundhed.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBS-score udføres af sygeplejerske eller SSA 

 

 

 

 

 

TOBS score 0 = gentag efter skøn 

 

TOBS score 1-2 = Undersøg urin, evt. blodsukker. 

Vurder borgers indtagelse af væske. Vurder om 

borgeren har fået sin vanlige medicin, evt. ny medicin? 

Øget behov for tilsyn? Evt. telefonisk konsultation med 

læge. Hvis borgeren ikke konfereres med læge skal 

værdierne måles igen efter senest 8 timer 

 

TOBS score 3-4 eller enkeltværdier ≥ 2 = som 1-2 og 

altid telefonisk kontakt med læge.  

 

TOBS score ≥ 5 = Telefonisk kontakt med læge og 

anmodning om besøg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b s e r v a t i o n  Vitalværdier Score 

Respiration 

(RF) 

≥ 25 3 

21-24 2 

12-20 0 

9-11 1 

≤ 8 3 

Puls 

(P) 

≥ 130 3 

110-129 2 

90-109 1 

50-89 0 

40-49 1 

≤ 39 2 

Systolisk 

blodtryk  

(BT) 

≥ 200 2 

100-199 0 

80-90 1 

70-79 2 

≤ 69 3 

Temperatur ≥ 40 3 

39-39,9 2 

38-38,9 1 

36-37,9 0 

34-35,9 2 

≤ 33,9 3 

Bevidsthed 

 

Agiteret (ophidselse – 

uro) 

1 

Habituel  0 

Reagerer kun på tiltale 1 

Reagerer kun på smerte 2 

Ingen reaktion 3 

Retningslinjerne er minimum, og skal altid følges og evt. suppleres med andre tiltag 

Vitale værdier og TOBS score 

SCOREN KAN IKKE 

STÅ ALENE –

HOLDES OP MOD 

HABITUELLE 

VÆRDIER, SOM 

KAN AFVIGE FRA 

”NORMALSTANDAR
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