Tværsektorielt samarbejde om akutområdet
- et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommune samt
Herlev og Gentofte Hospital og de praktiserende læger
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Forord
SHS-teamet – når hullerne i osten vender rigtigt!
Måske var det fordi Barack Obama blev præsident at SHS-teamet blev til noget – og
er blevet så stor en succes? I hvert fald har SHS-teamet fra begyndelsen arbejdet
under Obamas slogan: ”Yes we can!”, og det bærer langt…
SHS-teamet er også den klassiske historie om såkaldte ”skraldespands-beslutninger”:
det at problemer, løsninger, muligheder og anledninger flyder rundt – og finder
hinanden. Måske kan man også bare kalde det god timing.
Et andet element i SHS-teamets succes er nemlig, at det ”faldt på et tørt sted”. Både
kommuner, praktiserende læger og hospitalet ledte efter en løsning på at kunne
behandle borgere i deres hjem – på et højt kvalifikationsniveau. Samtidig havde de
enkelte kommuner ikke mulighed for at opbygge en tilstrækkelig kapacitet til, at have
de nødvendige kvalifikationer tilstede 7 dage om ugen. I samme periode blev der
udbudt midler fra Region Hovedstadens forebyggelsespulje, hvilket gav en anledning
til hurtigt at få beskrevet behov og muligheder. Og sidst men ikke mindst havde en
gruppe politikere og embedsfolk fra en af de involverede kommuner lige været i
Viborg, hvor beskrivelsen af Viborgs Akutteam havde begejstret.
Disse samtidige behov, anledninger og muligheder kombineret med handlekraft og
musketér-ånd gjorde, at SHS-teamet blev til noget, på det man vil kunne kalde
rekord-tid. Snart var der ansat en bragende dygtig projektleder, som tog fat i at
opbygge teamet.
Opbygningen af teamet var – som sådan noget er – en kombination af dans på roser
og dans på torne: Turen i Jyttes bus til Viborg med styregruppe og projektleder var
med til at ryste sammen, problemerne med it-adgange og logo til bilerne, kunne vi
godt have undværet. Og det at lave en samarbejdsaftale mellem tre kommuner var
ikke noget juristerne var vant til – der skulle insisteres mange gange. Men alt i alt, er
SHS-teamet historien om, hvad der kan ske, når en gruppe dedikerede mennesker,
ønsker at løse rigtige problemer i sundhedsvæsenet, og opsøger det held, der skal til.
Der er ingen tvivl om, at SHS-teamet i Ballerup, Furesø og Herlev har vist vejen i det
nære sundhedsvæsen!
Initiativet har på samme tid favnet at løse en stor faglig opgave, ved at sikre et løft i
de sygeplejefaglige ydelser i de tre kommuner, har forhindret talrige indlæggelser og
genindlæggelser, har skabt tryghed hos en gruppe af skrøbelige borgere og har skabt
et unikt samarbejde mellem tre kommuner, hospital og praktiserende læger.
SHS-teamet er blevet et fantastisk eksempel på “det nye tredje” i sundhedsvæsnet:
en konstruktion, der lægger sig mellem de eksisterende strukturer og som fornemt
viser vejen for samarbejde og borgerfokus.
I patientsikkerhed taler man meget om, at fejl ofte sker, der hvor hullerne i osten
ligger lige over for hinanden, så alt går galt. I SHS-teamet fik man så at sige vendt
osten, så alle hullerne i osten førte det rigtige sted hen.
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Teamet er ikke færdigt med at udvikle sig – og der skal stadig findes nye løsninger i
det nære sundhedsvæsen, men projektet havde fra start til hensigt, at blive et
modelprojekt for andre typer af indsatser i det nære sundhedsvæsen, og det er det
blevet.
Det har været en ære og fornøjelse at arbejde sammen med så dedikerede
mennesker om at udvikle indsatsen, og jeg ønsker alt mulig held og lykke fremover.
Inge Kristensen
Tidligere formand for projektets styregruppe
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Resume
SHS-teamet har eksisteret på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommune siden
februar 2015 - i første omgang som et tværkommunalt og –regionalt projekt. Det er
borgerne, der er i fokus, og SHS-teamets vision er, at ”Det specialiserede
hjemmesygeplejerske team [SHS-teamet] arbejder for udvikling af det bedste
borger/patientforløb på tværs af sektorer”.
Projektets overordnede formål var, at de tre kommuner, i tæt samarbejde med Herlev
og Gentofte Hospital og de praktiserende læger, skulle arbejde på, at sikre en
ensartet sygefaglig indsats på det specialiserede område i kommunerne. Målet var
blandt andet, at modvirke forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser for den
ældre medicinske patient.
At blive indlagt, udgør en risiko for yderligere funktionsevnestab, nosokomielle
infektioner, akut konfusion - og medvirker for mange ældre til utryghed og mindsket
livskvalitet. Fra et borgerperspektiv, er det derfor hensigtsmæssigt, at kunne modtage
udredning, behandling og pleje i eget hjem eller nærområde.
SHS-teamet samarbejder med en række aktører i sundhedsvæsnet, men
hovedsageligt; plejecentrene, hjemmesygeplejen, de praktiserende læger samt Herlev
og Gentofte Hospital. SHS-teamet bliver i dag brugt mest i ikke forudsigelige
situationer, af de kommunale samarbejdspartnere og de praktiserende læger - og
især også til oplæring og sparring for plejecentrenes personale, ved tvivlsspørgsmål
om en borgers behandling. Hjemmesygeplejen og plejecentrene bruger desuden til
tider SHS-teamet, af resursemæssige årsager, til at få løst en aktuel opgave – eller
hvis der ikke er en sygeplejerske på plejecentrene. Hospitalet bruger SHS-teamet ved
udskrivelse af patienter til videre behandling i hjemmet.
SHS-teamet udfører en række sygeplejefaglige indsatser, som fx sygeplejefaglig
vurdering, blodprøvetagning, kateter- og sondeanlæggelse samt måling af værdier;
blodtryk, borgerens iltning af blodet mm. Det er opgaver, som i dag ikke bliver løst,
på en ensartet systematisk måde.
Teamet har indgået samarbejdsaftaler, som gør det muligt at udføre opgaver, som de
øvrige kommunale sygeplejersker ikke har mulighed for - og samtidig har de få faste
opgaver i hverdagen, som gør det muligt, at løse opgaver ”akut”. Som en del af
aftalen, har SHS-teamet også mulighed for hurtig oplæring via hospitalet, og de har
teknisk udstyr, som gør dem i stand til at foretage screeninger af borgeren, til at
underbygge den sygeplejefaglige vurdering af borgeren.
Endelig er det specielle ved SHS-teamet, at de, med deres erfaring og
sygeplejefaglige kompetencer, har opbygget mange personlige relationer på tværs af
regionen og kommunerne. Det gør det nemmere, at integrere og koordinere viden og
færdigheder i sygeplejen imellem samarbejdspartnere og interessenter.
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Hovedresultater
- SHS-teamet har allerede været med til at forebygge mange (gen)indlæggelser.
data viser, at SHS-teamet har forhindret unødvendige (gen)indlæggelser ved
40 % af deres samlede besøg hos borgere.
-

SHS-teamet har været med til at kvalificere indlæggelser. Med kvalificering
menes, at kun de borgere, der har et aktuelt behov for (gen)indlæggelse, bliver
indlagt.

-

SHS-teamet har været med til at afkorte indlæggelser i samarbejdet med
Herlev og Gentofte Hospital. Der er på nuværende tidspunkt registreret 50
borgere, som er hjemtaget fra hospitalet til videre behandling af SHS-teamet i
hjemmet eller nærområdet/Plejecenter.

-

SHS-teamet har sikret en ensartet specialiseret sygeplejeindsats på tværs af de
tre kommuner, 7 dage om ugen i tidsrummet 7.30-23.00

-

Øget mulighed for udredning og behandling af ældre borgere i egen bolig i
samarbejde med den praktiserende læge.

Sammenfattende konklusion
Sammenfattende kan evalueringen konkludere, at SHS-teamet har været en succes.
SHS-teamet har haft stor betydning for både kommunernes borgere og SHS-teamets
samarbejdspartnere, der overvejende har positive tilbagemeldinger om teamet. Alle
udfordringer er ikke løst i projektperioden, men der er opnået en række erfaringer,
der kan bruges som afsæt til det videre arbejde.
Der er fremadrettet rig mulighed for at udnytte SHS-teamets viden og kompetencer til
gavn for det fortsatte tværkommunale og tværsektorielle samarbejde.
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Refleksioner fra den kommunale styregruppe
Det fremgår af evalueringen, at SHS-teamet til tider bliver tilkaldt når det handler om
manglende ressourcer af både kompetence- og mandskabsmæssig karakter i
kommunernes sygepleje og på plejecentrene. Dette ses som et resultat af den øgede
kompleksitet i pleje- og behandlingsbehovene hos en del af kommunernes borgere.
Etableringen af SHS-teamet har netop haft afsæt i denne udfordring, og brugen af
SHS-teamet ses derfor som en naturlig reaktion på den øgede kompleksitet - men
også som et behov, og en mulighed, for kompetenceudvikling af det kommunale
plejepersonale, så de fremover står rustet til opgaven.
Det er, og bliver, en kontinuerlig opgave for den kommunale styregruppe at lede SHSteamets balance mellem borgerrettet opgavevaretagelse på den ene side, og
kompetenceunderstøttende og –udviklende opgaver, på den anden.
Her kan du læse mere om SHS-teamets arbejde
www.shsteam.dk
www.sundhedskommunikation.com (artikel af 30. marts 2015 under ”Nyt og tips”)

Hvis du vil vide mere - kontaktdata


Projektet og de tværsektorielle aspekter
 Finn Rønholt (finn.roenholt@regionh.dk)
 Nicolai Kjems (nika@furesoe.dk)



SHS-teamets drift og dagligdag:
 Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk (aml1@balk.dk)



Det tværkommunale samarbejde og evalueringsrapporten
 Dora Fog (drf@balk.dk)

Projektdeltagere:
Nicolai Kjems, Furesø Kommune
Christian Bartholdy, Herlev Kommune
Dora Fog, Ballerup Kommune
Kirsten Sander, Almen Praksis
Finn Rønholt, Herlev/Gentofte Hospital
Helle Tødt, Herlev/Gentofte Hospital
Lotte Hede, Herlev/Gentofte Hospital
Anne-Marie Mølbæk, Ballerup Kommune/SHS-teamet
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1 Baggrund
Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet har ændret sig markant som følge af
strukturreformen. Flere opgaver bliver nu varetaget i det nære sundhedsvæsen.
Samtidig er der sket en ændring af sygdomsbilledet; vi har flere ældre medicinske
patienter, flere borgere med kronisk sygdom og nedsat funktionsevne, samt kortere
og i højere grad ambulante indlæggelser. Derudover, er der blevet større afstande
mellem hospitaler med akutmodtagelser og ikke mindst mere centraliserede og
specialiserede sygehuse. Alt dette medvirker til, at der bliver stillet større krav til
kommunernes pleje- og forebyggelsesindsats. En indsats som i dag står for flere, og
ofte mere komplicerede, behandlings- og plejeopgaver end tidligere, som fx opgaver
før og efter et behandlingsforløb på hospitalet (KL, 2014).
I takt med udviklingen, er der derfor et generelt behov for, at styrke den
tværsektorielle indsats med afprøvning af nye samarbejdsmodeller. Behovet
forstærkes desuden af den øgede fokus – både sundhedsfagligt, administrativt og
politisk – på, at reducere antallet af unødvendige (gen)indlæggelser.
For at imødekomme det behov, er der etableret et specialiseret hjemmesygeplejeteam
[SHS-teamet] på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommune. SHS-teamet
imødekommer de stigende krav til sygeplejen i det nære sundhedsvæsen - og er med
til at sikre, at borgerne kan blive i egen bolig, med den rigtige indsats, på det rigtige
tidspunkt. SHS-teamet skal også styrke det tværsektorielle samarbejde om
akutområdet.
Formen for etablering af SHS-teamet er inspireret af et tiltag om samarbejde på tværs
af sektorer i Viborg (Viborg Kommune, 2016) og Helsingør kommune (Helsingør
Kommune, 2016). Derudover er sundhedsaftalerne for Region Hovedstaden en vigtig
byggesten – aftalen stiller krav om et samarbejde på forebyggelse af
uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. Evaluerende rapporter fra disse projektdele,
lagde grunden for at undersøge, hvilke specialiserede sygeplejeopgaver, SHS-teamet
burde agere indenfor.
”at færre borgere indlægges på hospital, hvis der kan forebygges gennem en tidlig og
koordineret indsats. Aftalen skal medvirke til at undgå hospitalsindlæggelser og
genindlæggelser, der kan forebygges ved rettidig og effektiv opsporing, behandling, pleje og
træning i kommuner og i praksissektoren og i samarbejde med ambulatorier og andre
afdelinger på hospitalerne”. (Sundhedsaftalen 2015-2018, administrativ del, s. 22).

SHS-teamet i de tre kommuner blev, som nævnt, etableret i samarbejde med Herlev
hospital (nuværende Herlev og Gentofte Hospital) og de praktiserende læger.
Antagelsen var, at et besøg af SHS-teamets personale til de rette patienter, på det
rette tidspunkt, kunne medvirke til:




At en række (gen)indlæggelser bliver forhindret
At opnå større fokus på at sikre, at kun de borgere, der har et relevant behov
for indlæggelse, bliver indlagt – og indlagt rettidigt.
At gøre det muligt, at afkorte visse indlæggelser ved involvering af SHS-teamet
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Samarbejdet skulle medvirke til at styrke sygeplejen i de tre kommuner og derved
sikre, at borgerne modtog den rette pleje og behandling, det rette sted. Etableringen
af SHS-teamet tog også afsæt i at styrke det tværsektorielle og tværkommunale
samarbejde - for derigennem at skabe bedre mulighed for sammenhæng i
behandlingsforløbet, og en ensartet faglig kvalitet i borgernes kontakt med hospital,
kommuner eller de praktiserende læger.
1.1 Forebyggelige (gen)indlæggelser
Ordet forebyggelige indlæggelser udspringer af opmærksomheden på, at der foregår
en række uhensigtsmæssige eller unødvendige indlæggelser på hospitalerne generelt.
Forebyggelige indlæggelser dækker kort sagt over forkerte (betinget af ikkesomatiske årsager) og unødigt forlængede indlæggelser. Med unødigt forlængede
indlæggelser menes forløb, hvor en borger lægeligt er færdigbehandlet på hospitalet,
men ikke kan blive udskrevet, pga. manglende kapacitet/modtagelsesmulighed i
kommunen.
Begrebet ”forebyggelige indlæggelser” dækker i evalueringen over:


indlæggelser, der kunne have været forebygget, hvis problemstillingen havde
været opsporet tidligere, og der havde været handlet virkningsfuldt



indlæggelser, der kun er nødvendige fordi, der mangler kommunale alternativer
til indlæggelsen i form af en mere akut og intensiv hjælp/behandling/pleje i
hjemmet eller i andet kommunalt regi



indlæggelser, der kun er nødvendige fordi, der mangler regionale alternativer til
indlæggelse i form af fx (sub)akutte ambulante muligheder for udredning /
behandling

(Vinge S, Buch MS, Kjellberg J et all., 2011)
Inden for det somatiske område er andelen af forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser opgjort til henholdsvis 11,4 % og 1,3 % i 2015 (fra januar til
september) for alle borgere i Region Hovedstaden. For borger 65+ år var andelen i
samme periode henholdsvis 15,9 % og 2,3 % på forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser (Region Hovedstaden, 2015). Det er de (gen)indlæggelser SHSteamet skal medvirke til at afværge med deres tilstedeværelse og kompetencer.
1.2 Det økonomiske incitament til forebyggelse
Det er vigtigt at understrege, at det ikke var det økonomiske aspekt, der var det
største incitament for etableringen af SHS-teamet i kommunerne. Men derimod at
sikre bedre borger/patientforløb på tværs af sektorgrænsen og en ensartet
specialiseret sygeplejefaglig indsats i kommunerne.
Kommunernes medfinansiering af DRG-taksterne er et incitament for at medvirke til,
at kun de borgere som reelt har behov for en hospitalsindlæggelse, bliver indlagt – og
at den behandling og pleje, der finder sted i kommunerne, arbejder med samme mål
for øje. SHS-teamet kan med sin indsats være med til at sikre et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen, hvor borgeren oplever en sammenhængende indsats af høj
kvalitet. (KL et al., 2013)
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Hospitalerne har ikke det samme incitament i forhold til DRG-taksterne, men der er
fælles forståelse og motivation for, at forebygge i det omfang det er muligt, inden en
borger bliver så syg, at der er behov for en indlæggelse. Det er klart at foretrække, at
borgeren kan blive behandlet i eget hjem – og især for den ældre syge og svækkede
borger, kan det være en stor omvæltning, og en forstyrrelse i den daglige rytme, at
blive indlagt.
1.3 Afgrænsning af evalueringen
Denne evaluering ser udelukkende på etablering af SHS-teamet og de opgaver teamet
skal udføre, samt resultat og effekt, af deres indsats. Andre mål og ønsker, der er
beskrevet i projektbeskrivelsen, er derfor ikke en del af denne evaluering.
Det fravalgte drejer sig om
 Udvikling af fælles standarder på tværs af hospital og kommuner
 Udvikling af et samarbejde om uddannelse af SHS-teamets sygeplejersker
 Opbygningen af en model for monitorering af projektets aktivitet og resultater
 Etablering af en praksis for hospitalets løbende rådgivning til teamet
vedrørende principper for indsatsen og overfor konkrete patienter/borger
De tre kommuner havde fra start besluttet, at SHS-teamet var en realitet, og derfor
blev alle medarbejdere til SHS-teamet fastansat. Evalueringen handler derfor om
projektdelen, og skal beskrive og undersøge de specialiserede sygeplejefaglige
opgaver som SHS-teamet løser. Herefter kaldt ”projektet”.
2 Læsevejledning
Kapitel 3 gennemgår projektets formål, mål og organisering og beskriver SHS-teamet
og samarbejdspartnerne.
Kapitel 4 gennemgår den metode projektet er organiseret ud fra, og som løbende
bliver brugt til at skabe forbedringer og forandringer i SHS-teamets daglige arbejde.
Samme metode er brugt til at evaluere SHS-teamet.
Kapital 5 gennemgår resultaterne af projektet. Afsnittet om resultaterne af
evalueringen er delt op i de fem overordnede temaer, som hver bliver afsluttet med
en delkonklusion.
Evalueringen afsluttes i kapitel 6 med en konklusion i forhold til de indsamlede
erfaringer og resultater i projektperioden.
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3 Beskrivelse af projektet
3.1 Formål
Projektets overordnede formål var som nævnt, at Ballerup, Furesø og Herlev
kommune i tæt samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital og de praktiserende
læger, skulle samarbejdede om at sikre en ensartet sygefaglig indsats på det
specialiserede område i kommunerne, for at modvirke forebyggelige
(gen)indlæggelser for den ældre medicinske patient.
3.2 Mål
Der var for projektet defineret en række mål, under fem overordnede temaer:
 SHS-teamets praksis og opgaver
 Struktur og aftaler
 Udvikling af tværkommunalt og-sektorielt samarbejde
 Virkning af SHS-teamets indsats
 Borgernes behov og relevans for den hjælp de modtager
Målene skal ses, som de ønskede effekter af projektet, og den motiverende faktor i
projektets forandringsprocesser. Målene er listet herunder:
SHS-teamets praksis og opgaver:
Mål:
 Der skal etableres et team af sygeplejersker, som udfører specialiserede
sygeplejefaglige indsatser, der ikke allerede er til rådighed i kommunerne.
 Teamet skal kunne tilbyde den ældre medicinske patient specialiserede
sygepleje i eget hjem. Det vil sige opgaver, som tidligere er varetaget på
hospitalet.
 Teamet skal tilbyde supervision, vidensdeling og oplæring i praktiske
færdigheder til den kommunale hjemmepleje/sygepleje, så den kommunale
hjemmepleje/sygepleje på sigt kan overtage sygeplejeopgaver/aktiviteter med øje for kvalitet og hyppighed af opgaverne.
 Teamet skal være tilgængelig for faglig sparring, for den behandlingsansvarlige
læge, hjemmesygeplejerske, hjemmehjælp eller kollega ved behov.
Struktur og aftaler:
Mål:
 Der skal laves rammer/aftaler for samarbejdet mellem SHS-teamet og
relevante samarbejdspartnere.
Udvikling af tværkommunalt og – sektorielt samarbejde:
Mål:
 Der skal etableres nye tværkommunale samarbejdsrelationer.
 Der skal etableres nye samarbejder på tværs af sektorer og kommuner, som
kan bidrage til bedre og mere sammenhængende indsatser for borgeren.
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Virkning af SHS-teamets indsats:
Mål:
 SHS-teamet indsats skal medvirke til, at undgå unødig hospitalskontakt,
herunder
o At (gen)indlæggelser undgås, hvis de ikke er nødvendige.
o At aktuelle (gen)indlæggelser kvalificeres.
o At aktuelle indlæggelser afkortes.
Borgerens behov og relevans for den modtagne hjælp:
Mål:
 Borgerne skal opleve tilfredshed, kvalitet og tryghed i de forløb, som SHSteamet er involveret i.
 Borgerne skal opleve sammenhæng i den tværsektorielle indsats.
Evalueringen er baseret på ovenstående mål, og om de er blevet opfyldt i
projektperioden. Ikke alle mål er konkrete og direkte målbare, men graden af det
opnåede mål, vil så vidt muligt blive præciseret gennem indsamlet empiri og
datamateriale.
3.3 Målgruppe
Projektets målgruppe er alle borgere med bopælsadresse i Ballerup, Furesø og Herlev
kommune, med særlig fokus på borgere og patienter over 65 år.
3.4 Projektets organisering og finansiering
3.4.1 Organisering
Projektet var ved opstarten i 2014 organisatorisk placeret i Medicinsk afdeling O,
Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning (ETSUF) på Herlev
Hospital (fusioneret til Herlev og Gentofte Hospital i januar 2015).
Her blev ideen til indsatsen udviklet, og SHS-teamets projektleder ansat.
Projektlederen fungerede også, som SHS-teamets daglige leder. Projektet brugte
perioden fra maj 2014 frem til februar 2015 på, at afklare teamets opgaver og
kompetencer, få samarbejdsaftaler på plads og rekruttering af SHS-sygeplejersker.
Den 16. februar 2015 startede SHS-teamet med at løse sygeplejefaglige opgaver på
tværs af de tre kommuner og hospitalerne i praksis. Projektets styregruppe besluttede
desuden, at der skulle ansættes en projektmedarbejder til at gennemføre en
evaluering af SHS-teamet, og hun blev ansat i maj 2015.
Styregruppen for projektet blev etableret i slutningen af 2013, og har siden projektets
start i januar 2014 holdt møde fast hver anden måned. Styregruppen har stået for
den strategiske ledelse af projektet, og under projektperioden skete der forskellige
omorganiseringer af styregruppen bl.a. pga. at fusionen mellem Herlev og Gentofte
Hospital og udskiftning af personale/ledere i kommunerne. Styregruppen bestod som
udgangspunkt af repræsentanter fra:
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Ballerup Kommune
Furesø Kommune
Herlev Kommune
Herlev og Gentofte Hospital
De praktiserende læger
Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) / Center for klinisk uddannelse
(CAMES) - deltager ad hoc
Projektleder/teamleder

Under projektperioden blev det klart, at der var behov for at dele styregruppens
ansvarsområder op. En ny styregruppe fik det strategiske ansvar for ledelse af
projektets faseovergang, og beslutninger i forhold til det overordnede formål.
Under styregruppen blev der nedsat en operationel projektledelsesgruppe, med
ansvar for projektets indsatområder, leverancer og milepæle. Projektledelsesgruppen
bestod af ledere fra de tre kommuner, de praktiserende læger og hospitalet.
Projektledelsesgruppen blev nedlagt i december 2015, da alle milepæle var afsluttet,
dog med undtagelse af projektets evaluering.
Styregruppen med det strategiske ansvar blev lukket med udgangen af april 2016.
Udover styregruppen og projektledelsesgruppen, blev der nedsat fire arbejdsgrupper
til at varetage forskellige områder i projektet:





Opstart af SHS-teamet
Fagligt indhold
It og dokumentation
Evaluering

Arbejdsgruppen for fagligt indhold blev desuden delt op i tre arbejdsgrupper undervejs
i projektet. Der var mulighed for at repræsentanter fra de tre kommuner og hospitalet
kunne deltage i arbejdsgrupperne.
Arbejdsgruppen for fagligt indhold (og de tre undergrupper) og arbejdsgruppen for
opstart af SHS-teamet, blev afsluttet i december 2015. Arbejdsgrupperne for IT og
dokumentation samt evaluering af projekt SHS-team består stadig.
Organiseringen er grafisk illustreret i figur 1 på næste side.
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Figur 1: Grafisk illustration af projektets organisering

Styregruppe

Projektledelses-gruppe

Arbejdsgruppe 1

Arbejdsgruppe 2

Arbejdsgruppe 3

Arbejdsgruppe 4

Opstart af SHS-teamet

Fagligt indhold
- Kompetenceudvikling
- Faglige standarder
- Samarbejdsaftaler

IT og dokumentation

Evaluering

Projektet blev gennemført i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2015 og var
inddelt i 5 faser, som skitseret nedenfor:
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

1
2
3
4
5

Opstart af projekt (1. januar – 30. april 2014)
Udarbejdelse af plan for projektet (1. maj - 31. oktober 2014)
Implementeringsfase I, opstart af team (1. november 2014 – 31. januar 2015)
Evaluering og vurdering – afslutning af projekt (1. februar - 31. august 2015)
Overdragelses til drift (1. september – 31. december 2015)

3.4.1.1 Struktur og aftale
Når et team som SHS-teamet skal etableres, er der flere elementer om struktur og
aftaler, der skal gennemtænkes og udarbejdes, inden den udførende funktion kan
startes op.
Struktur
Det var en forudsætning for SHS-teamets virke, at der i opstartsfasen blev lavet en
tværkommunal kontrakt mellem Ballerup, Furesø og Herlev kommune, for at håndtere
de juridiske og økonomiske aspekter af samarbejdet mellem de tre kommuner.
Ved projektstart blev der sat en ramme for SHS-teamets åbningstider, opgaver samt
bemanding og vagter. Strukturer blev fulgt i praksis, og aftalerne blev løbende ændret
gennem processen i takt med det øgede erfaringsgrundlag. Ændringerne blev
foretaget af teamets daglige leder i samarbejde med en nedsat kommunal
styregruppe.
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Styregruppen har løbende fulgt SHS-teamets opgavevaretagelse:





Hvilke borgere betjener SHS-teamet?
Hvilke sygeplejeindsatser eller borgerforløb bliver SHS-teamet involveret i?
Hvad er den sundhedsfaglige baggrund for et besøg og en aktuel handling?
Hvem henviser til SHS-teamet, og i hvilke situationer?

Der blev udarbejdet en række skriftlige dokumenter for SHS-teamets virke:






Stillingsbeskrivelse, hvor faglige-, personlige- og organisatoriske kompetencer er
beskrevet (se bilag 2 - den kommunale styregruppe)
Opgavebeskrivelse/funktionsbeskrivelse (se afsnit 3.5.1.1 - den kommunale
styregruppe)
Kompetenceudviklingsprogram
Dokumenter om drift - fx regler og rammer, døgnrytme, biler, forsikringer mm.
(den kommunale styregruppe)
Mapper til samarbejdspartnere med oplysninger om brug af SHS-teamet, kontakt
oplysninger, samarbejdsaftaler mm.

Aftaler
Der blev løbende lavet en række aftaler for samarbejdet mellem SHS-teamet og
relevante samarbejdspartnere. De første aftaler kom på plads i januar 2015, og de
sidste i efteråret 2015.
Der er nu indgået samarbejdsaftaler med:
 Plejecentrer, rehabiliterings- og korttidspladser, samt beskyttet, ældre- og
midlertidig boliger
 Hjemmesygeplejen
 Herlev og Gentofte Hospital
 Visitationen
 De praktiserende læger*
*Samarbejdsaftalen for de praktiserende læger er organiseret anderledes end de øvrige
aftaler. PLO vurderede, at de opgaver der skulle løses i samarbejde med de praktiserende
læger, var inden for de generelle rammer, der allerede var etableret samarbejde om. Derfor er
den konkrete samarbejdsaftale mellem SHS-teamet og de praktiserende læger ikke lavet
sammen med PLO. Samarbejdsaftalen er i stedet for en aftale eller retningslinje, som den
enkelte praktiserende læge skal tage udgangspunkt i, hvis de ønsker at indgå, i et samarbejde
med SHS-teamet om en konkret patient.
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Samarbejdsaftalernes indhold
Samarbejdsaftalerne indeholdte følgende emner:
 Formål
 Mål
 Målgruppe
 Ansvarsfordeling (behandlingsansvar/myndighedsansvar)
 Dokumentation og kommunikation
 Evaluering, herunder opfølgning af kompetencer og tilpasning af samarbejdsaftalen
I samarbejdsaftalerne med de kommunale samarbejdspartnere indgik desuden aftale
om:
 Kontakt (hvor og hvordan)
 Utilsigtede hændelser
I samarbejdsaftalen for hospitalet indgik desuden beskrivelse af:
 SHS-teamets opgaver
 SHS-teamets kompetencer og organisatoriske forankring
Aftalerne blev i opstartsfasen løbende revideret – det viste sig bl.a. nødvendigt, at
tilføje et afsnit om kommunikation.
Alle samarbejdsaftaler vil fremadrettet blive revideret hvert andet år, eller efter
behov, og den daglige leder af SHS-teamet, er ansvarlig for opgaven.
3.4.2 Finansiering
Projektet blev finansieret af Region Hovedstadens Forebyggelsespulje 2014, som
bevilligede 1.332.800 kr. til projektet. Samtidig blev der aftalt en kommunal
finansiering på 1.540.000 kr. til projektet i form af projektdeltagelse, afvikling af
seminar og kompetenceudvikling. Midlerne blev udmøntet i 2014 og 2015.
Driften af SHS-teamet er ikke en del af ovenstående økonomi. Driften finansieres af
de tre kommuner med en fordelingsnøgle, svarende til kommunernes indbyggertal.
Der blev samtidig indgået aftale imellem de tre kommuner og hospitalet om
personaleressourcer til bemanding af projektets styregruppe, projektledergruppe og
arbejdsgrupper. De praktiserende læger har fået konsulenthonorar for at deltage i
projektarbejdet.
3.5 Beskrivelse af SHS-teamet og samarbejdspartnere
3.5.1 SHS-teamet
SHS-teamet har eksisteret siden februar 2015 og består af otte sygeplejersker ansat
på 30/32 timer om ugen, og en daglig leder på fuldtid. Teamet er fysisk placeret i
Ballerup kommune, og organisatorisk er der oprettet et nyt afsnit i Ballerup
Kommune, som ledelsesmæssigt referer til lederen af Hjælpemidler og Visitation i
Ballerup Kommune.
Teamets ansatte har erfaringer indenfor forskellige specialer; blandt andet fra
akutmodtagelse, skadestue, intensiv, kardiologi, neurologi og onkologi. Der er helt
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bevidst ansat sygeplejersker med bred erfaring fra forskellige sygeplejefaglige
specialer, for at give teamet de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer, som
kommunerne forventede i den nye enhed.
SHS-teamet er ikke en del af det eksisterende sygeplejetilbud i kommunerne – men et
supplement til den sygepleje, der allerede fungerer i de tre kommuner i dag.
Der er fokus er på, at sikre et ensartet specialiseret sygeplejefagligt tilbud til
borgeren, uanset hvor borgeren bor, i de tre kommuner. Samtidig er der fokus på, at
supplere og bistå den kommunale sygepleje med kompetencer, viden og udvikling af
opgaveporteføljen, hvor der er behov for det. SHS-teamet har få faste opgaver, og er
derfor tilgængelig for, at påtage sig opgaver ”akut” og ad hoc.
SHS-teamets indsats er primært målrettet den ældre medicinske patient, og borgere
med en eller flere kroniske sygdomme. Teamet behandler dog borgere i alle aldre med
behov for specialiseret sygepleje i hjemmet, og bliver rekvireret af praktiserende
læger, hospitalets læger, kommunernes visitation, hjemmesygepleje, plejecentre og
bosteder. SHS-teamet varetager borgerrelaterede opgaver, faglig sparring og
undervisning og/eller oplæring af kollegaer – og er med til at udvikle
samarbejdsrelationer på tværs af kommuner og sektorer.
Det kræver bred erfaring og en række faglige kompetencer at arbejde som
sygeplejerske i SHS-teamet jf. stillingsbeskrivelse bilag 2.
3.5.1.1 Opgavebeskrivelse
Der er ved opstart af SHS-teamet lavet en opgavebeskrivelse efter dialog med
teamets forventede samarbejdspartnere. Dialogen var rettet mod hvilke opgaver de
oplevede, der ikke blev løst i kommunerne, og især en beskrivelse af hvilke opgaver
hospitalet på det tidspunkt varetog, som med fordel kunne varetages i borgerens eget
hjem.
Samtidig hentede projektet om SHS-teamet, som nævnt, erfaringer fra akutteamet i
Viborg kommune og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelige diagnoser1 til
udarbejdelse af opgavebeskrivelsen. Opgavebeskrivelsen bliver revideret løbende, og
det fremgår af analysen i afsnit 5.2. hvilke opgaver teamet har været ind over, siden
det tog sin start i februar 2015.

1 KL´s rapport ”Effektiv kommunal forebyggelse med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser” (2013) viser, at der i forhold til det
somatiske område er et forebyggelsespotentiale blandt den ældre medicinske patient indenfor følgende diagnoser: nedre luftvejssygdomme,
væskemangel, blærebetændelse, forstoppelse, knoglebrud, ernæringsbetinget blodmangel, knoglebrud, tarminfektion, tryksår og
social/plejemæssige forhold.
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SHS-teamets opgavebeskrivelse:
Teamets opgaver ligger indenfor følgende overordnede indsatser:
 Akut kliniske udredning herunder målinger og blodprøver samt opfølgning på iværksat behandling via SHS
teamet.
 Instrumentel sygepleje herunder bl.a. IV-behandling og IV-væsketerapi, kateterskifte/anlæggelse
 Komplekse og/eller ikke placerbare eller uforudsete opgaver
 Udvikling af sygeplejen til borgeren i samarbejde med hjemmesygeplejen
På opgaveniveau kan teamet varetage følgende:
Akut klinisk vurdering og heraf planlagt opfølgning
Der tages udgangspunkt i en ABCDE vurdering herunder følgende handlinger:
 Måling af blodtryk, puls, saturation (iltmætning i blodet), temperatur, respirationsfrekvens
 Blodprøver efter ordination af læge:
o Blodprøver til næranalyse af blodsukker, INR, (Hæmoglobin, CRP)
o Blodprøver til analyse på Herlev og Gentofte Hospital, klinisk biokemisk afdeling
 Urin stiks
 Diurese
 Afføring
 Hudturgor
 Farver
 Bevidsthedsniveau NRS
 Smertevurdering
Konkrete akutopståede sygeplejeaktiviteter (indsatser)
 Sondeskift og -anlæggelse
 Parenteral ernæring
 Parenteral indgang (pleje, behandling og observation)
 Anlæggelse af PVK (pleje, behandling, observation og seponering af PVK)
 IV væskebehandling
 Anlæggelser af subcutan kanyle (pleje, behandling, observation og seponering af kanyle)
 Sårpleje i forbindelse med særlige vilkår
 Iltbehandling
 CPAP behandling
 Sugning af øvre luftveje
 Tracheostomi (pleje, behandling og observation)
 Smerteudredning og -lindring
 Stomi (pleje, behandling og observation)
 Urinvejsproblemer (observation, pleje og behandling)
 Observation af polyuri og anuri
 Anlæggelse og skift af kateter på mænd og kvinder
 Obstipationsbehandling
 Medicinopstart og IV-medicinering
 Injektionsgivning (intermuskulær og subcutan)
 CVK (pleje, behandling, observation og seponering af CVK)
Sparring og udvikling af sygeplejen i kommunerne:

Supervision, sparring, undervisning og oplæring af hjemmesygeplejen i kommunerne

Være opsøgende og udviklende i forhold til nye opgaver som der via specialiseret sygepleje indsats kan varetages i
borgens hjem, plejecentre osv.

Tæt kontakt og vidensdeling på medarbejder niveau med andre kommuner.
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Øvrige opgaver:

Understøtter borgere med kroniske lidelser i at mestre egen sygdom gennem behandling, supervision, sparring og
oplæring.

Deltage aktivt i implementering af nye opgaver i kommunen
 Tæt kontakt til alle samarbejdspartner på Herlev og Gentofte Hospital, praktiserende læger, den præhospitale
virksomhed, både omkring borgere, faglig læring og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

3.5.1.2 Teamet arbejdstid
I startperioden (februar/marts 2015) fungerede SHS-teamet fra kl. 7.30 til kl. 15.30,
mandag til fredag. Fra april 2015 blev arbejdstiden udvidet til kl. 23.00 mandag til
torsdag, og 7.30 til 15.30 fredag til søndag.
Fra midten af maj 2015 er SHS-teamets åbningstid udvidet til nuværende niveau – og
det er nu muligt at kontakte SHS-teamet i tidsperioden 07.30-22.30 alle årets 365
dage.
3.5.2 Fakta om samarbejdspartnere
SHS-teamet er en ud af mange aktører, og som tidligere beskrevet, er indsatsen et
tværkommunalt samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev kommune samt et
tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler i Region Hovedstaden og de
praktiserende læger og kommunerne.
Samarbejdspartnerne i tal
Ballerup Kommune: 48.224 indbyggere, heraf 9.953 indbyggere på 65+ år.
Furesø Kommune: 40.146 indbyggere, heraf 8.314 indbyggere på 65+ år.
Herlev Kommune: 28.423 indbyggere, heraf 5.213 indbyggere på 65+ år.
Kommunens fordelingsnøgle jf kontrakten:
 Ballerup 42 %
 Furesø 34 %
 Herlev 24 %
Herlev og Gentofte Hospital:
Det fusionerede hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler og betjener 425.000
borgere i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Egedal, Rødovre, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal kommune.
Praktiserende læger:
Antal lægepraksis i kommunerne:
 Ballerup Kommune: 19 praksis
 Furesø Kommune: 18 praksis

Herlev Kommune: 12 praksis
Kilde: Danmarks statistisk, 2016 (tal fra 1. kvartal 2016); Sundhed.dk, 2016, SHS-team, 2016
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4 Metode
Evalueringens metodeafsnit beskriver både den metode projektet er organiseret ud fra
(og som løbende bliver brugt til at skabe forbedringer og forandringer i det daglige
arbejde i SHS-teamet), og den metode, der er brugt til at evaluere SHS-teamet og
deres indsatser.
4.1 Forbedringsmodellen
Projektet har været et udviklingsprojekt organiseret med udgangspunkt i den
klassiske kvalitetsmodel, forbedringsmodellen. Forbedringsmodellen er en ramme for,
hvordan man kan teste ideer til forandring, som forventes at skabe en forbedring.
Figur 3: Forbedringsmodellen - PDSA

Kilde: Dansk selskab for Patientsikkerhed, 2013

Modellen består af 3 spørgsmål og PDSA-cirklen, som illustreret i ovenstående figur 3.
PDSA-cirklen er en arbejdsmetode til at omsætte konkrete ideer til handling. Den
skaber læring og bliver brugt til at opbygge viden samt afprøve og indfører
forandringer.
PDSA står for Plan-Do-Study-Act:
Plan: Formulering af hypotese samt planlægning
Do: Gennemførelse af afprøvning og indsamling af viden/data
Study: Viden/data sammenlignes med hypotesen
Act: Bekræftelse, forkastning eller justering af hypotesen ud fra læringen samt
planlægning af ny afprøvning
Projektet har løbende været igennem en udviklings- og forandringsproces - ideer er
blevet udviklet og afprøvet. De høstede erfaringer er blevet brugt direkte til udvikling i
SHS-teamet. Det vil konkret sige, at teamet løbende kvalitetssikrer deres arbejde, for
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at optimere deres arbejdsgange og -opgaver. Det bliver bl.a. gjort ved løbende
diskussion af erfaringer og arbejdsgange på personalemøder, planlagte faglige
sparringsmøder og evalueringsmøder med relevante samarbejdspartnere.
Forandringer, der vedrører arbejdsmiljøet, diskuteres på SHS-teamets
afdelingsmøder, som har MED-status, og dokumenter og samarbejdsaftaler opdateres
som minimum hvert andet år, i forhold til teamets erhvervede erfaringer.
Modellen vil også fremadrettet være den arbejdsmetode, der bliver brugt i SHSteamet.
4.2 Evalueringens design
Evalueringen er baseret på kilder af både kvantitativ og kvalitativ karakter:




En kvantitativ analyse af materiale med data fra henholdsvis KMD Care og SHSteamets database med egne registreringer
Audits i forhold til forebyggelse af unødige (gen) indlæggelser
En kvalitativ analyse gennem interview med borgere og en række
samarbejdspartnere

Evalueringsprojektet har desuden været i løbende dialog med den kommunale
styregruppe.
De valgte metoder præsenteres nedenfor.
4.2.1 Data fra KMD Care og SHS-teamets egen oprettede database
Data fra KMD Care
KMD Care er kommunernes elektroniske omsorgssystem. Herfra er der trukket data
om SHS-teamets reelle antal besøg, og borgernes aldersfordeling i projektet.
Det har været et stort arbejde at ensarte indsatserne i KMD Care i de tre kommuner,
for at gøre det muligt for SHS-teamet, at dokumentere og registrere deres indsatser
ens, på tværs af de tre kommuner.
Ensartetheden gør det samtidig muligt, at trække sammenlignelige data på tværs af
kommunerne til brug i bl.a. evalueringen. Der er udarbejdet og udvalgt 26 indsatser,
som er ens på tværs af de 3 kommuner. Bilag 3 viser en oversigt over de navngivne
indsatser. Alle øvrige indsatser, som SHS-teamet eventuelt agerer indenfor, er samlet
under kategorien ”Andet” i datatrækkene.
Data fra egen database
KMD Care har begrænsede muligheder for dataudtræk. Det har derfor været
nødvendigt for SHS-teamet at etablere to manuelle databaser, hvor øvrige data
registreres løbende:
1. Første database indeholder data om alle henvendelser, både telefonsparring og
besøg. Det er udelukkende den første henvendelse om en borger, der bliver
registreret. I databasen er det bl.a. muligt, at trække oplysninger om
ugenumre, hvem opkaldet var fra, borgerens hjemkommune, opgavens
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karakter (besøg eller telefonisk sparring), om en indlæggelse blev forhindret,
og hvilke indsatser, der var udført.
2. Den anden database har oplysninger om borgere, der har været i et
behandlingsforløb via SHS-teamet. Her er det muligt, at trække data om bl.a.,
hvem der henviste, borgers hjemkommune, evt. hvilket hospital borgeren var
hjemtaget fra, isolation af borger, antal daglige besøg, hvorvidt borgeren var
genindlagt og behandlingens længde.
Data i databaserne er indtastet på baggrund af teamets visitationssedler, som er SHSsygeplejerskernes arbejdsredskab. Det sikrer dataindsamling om henvendelserne til
SHS-teamet (Se en visitationsseddel i bilag 1), og er, som nævnt, et supplement til de
data, der kan trækkes fra kommunernes omsorgssystem – KMD Care.
4.2.2 Audits
Audit er en metode til at arbejde med kvaliteten i eget tilbud. Der er i evalueringen
gennemført audits med følgende fokus:
1) Gennemgang af 10 borgerforløb med SHS-teamet for nærmere belysning af:
 Det sundhedsfaglige indhold i besøgene, med begrundelse
 Hvilke sygeplejefaglige kompetencer er der brugt i de konkrete forløb
2) Gennemgang af de vurderede forbyggede indlæggelser, som er sammenkørt
med data fra E-sundhed (Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag) omkring patientindlæggelser. Der er lavet stikprøver 1 uge efter
SHS-teamet har vurderet, at de har forebygget en indlæggelse for borgeren, for
at understøtte eller afkræfte SHS-teamets egen vurdering.
4.2.3 Interviewundersøgelse
For at få et bredere og mere nuanceret indblik i, hvilken rolle SHS-teamet har i
forhold til projektet formål og mål, er der gennemført interview med følgende
informanter:








Projektleder
SHS-sygeplejersker
Herlev og Gentofte hospital
Hjemmesygeplejen
Plejecentre
De praktiserende læger
Borgere

Herlev og Gentofte hospital, hjemmesygeplejen, plejecentrene og de praktiserende
læger er de samarbejdspartnere, der bruger SHS-teamet mest, og de er derfor
udvalgt til interview.
Der er valgt fokusgruppeinterview for at få interaktionen mellem interviewpersonerne,
og der blev lavet en interviewguide forud for interviewene, for at strukturere
interviewene i temaer, ud fra projektets mål. Derudover indeholder guiden et forslag
til rækkefølge af spørgsmålene, for at sikre, at der bliver indhentet nogenlunde den
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samme information på tværs af interviewene. Interviewguidens form er åben, så det
også var muligt, at spørge ind til interviewpersonernes svar undervejs.
På tværs af alle interviews (undtagen borgerinterviewene) blev følgende overordnede
temaer undersøgt:
 SHS-teamets praksis og opgaver
 Projektets struktur
 Teamets/projektets bidrag til udviklingen af et tværkommunalt og -sektorielt
samarbejde
 Borgeroplevelse
 Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Temaer for borgerinterviewene:
 Tilfredshed
 Relevans
 Kvalitet
 Sammenhæng i indsats
I bilag 4 ses et eksempel på en interviewguide.
Alle interviews blev optaget på en digitaloptager. Transskriptionen blev holdt i
talesprog, så tæt på det sagte, som muligt. Irrelevante passager er ikke
transskriberet. Den transskriberede tekst, der er brugt i evalueringen, er korrigeret en
smule; dvs. forstyrrende ordstillinger er ændret, og gentagelser er slettet med
opmærksomhed på, ikke at påvirkede sætningernes betydning. Ændringerne er lavet
af hensyn til læsevenlighed og informanten (Kvale, 2004).
4.2.3.1 Udvælgelse af informanter
Projektleder/daglig leder af teamet og SHS-sygeplejersker
Som centrale personer i projektet, er projektleder og alle sygeplejersker i SHS-teamet
interviewet. Projektlederen blev interviewet individuelt og sygeplejerskerne blev
opdelt i to fokusgrupper. Opdelingen var nødvendig for at sikre, at der hele tiden var
tilgængelige sygeplejersker i SHS-teamets drift.
Ledere af hjemmesygeplejen og plejecentre
Der er lavet et fokusgruppeinterview med ledere af kommunernes hjemmesygepleje
og et fokusgruppeinterview med ledere fra det plejecenter, fra hver kommune, der
har gjort mest brug af SHS-teamet. Evalueringen har valgt at bruge ledere til
interviewene, fordi de har størst muligt kendskab til både projektets struktur og
arbejdsorganisering, og samtidig også den konkrete kontakt med SHS-teamet via
oplysninger fra deres medarbejdere.
De praktiserende læger
En praktiserende læge fra hver af de tre kommuner er interviewet i individuelle
interviews. Der er valgt individuelle interviews, for at gøre det muligt at planlægge
interviewet med den enkelte læges arbejdsskema.
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Læger og sygeplejersker på Herlev og Gentofte Hospital
Som repræsentant for hospitalerne, er der lavet et fokusgruppeinterview med 2 læger
og 2 sygeplejersker fra medicinsk afdeling O på Herlev-matriklen. Afdelingen er valgt,
fordi det er den afdeling, der gør mest brug af SHS-teamet indsatser.
Borgere
Der er lavet 4 individuelle interview med borgere – to interview med borgere, som er
hjemtaget fra hospitalet, og to interview med borgere, efter de har haft akut besøg af
SHS-teamet. På den måde er der opnået viden om begge situationer til evalueringen.
For at sikre, at borgeren kunne skelne SHS-teamet fra evt. anden kommunalt
sygepleje/pleje, blev interviewet foretaget umiddelbart efter deres besøg af SHSteamet.
Alle interviewede borgere har inden interviewet givet samtykke til at medvirke, og til
at deres udtalelser må blive brugt i evalueringen. Borgerne er desuden oplyst om
evalueringens formål, deres rettigheder i forhold til anonymitet, frivillig deltagelse mv.
5 Resultater
I det følgende afsnit gennemgås resultaterne af de fem overordnede temaer med hver
sine mål for projektet (se side 9 og 10, afsnit 3.2 Mål).
5.1 SHS-teamets praksis og opgaver
Et mål var at etablere et team af sygeplejersker, der skulle udføre specialiserede
sygeplejefaglige indsatser, som ikke allerede var til stede i kommunerne. Leveret med
samme kvalitet og hyppighed fra 7.30-23.00 alle dage.
Teamet har siden opstart besøgt 761 individuelle borgere i henholdsvis Ballerup,
Furesø og Herlev kommuner jf. tabel 1. SHS-teamet kan dog have besøgt den enkelte
borger mere end en gang under samme forløb – og det er, som nævnt, ikke en del af
nedenstående registrering.
Et andet mål var, at teamet skulle tilbyde den ældre medicinske patient specialiserede
sygeplejefaglige opgaver i eget hjem, som tidligere blev varetaget på hospitalet. Som
det fremgår af tabel 1, er størstedelen af de besøgte borgere 80+ år (55 %).
Tabel 1: Antal unikke borgere SHS-teamet har været i kontakt med, samt
aldersfordelingen på borgere. Fordelt på de tre kommuner.

Alder
0-64 år
65-79 år
80+ år
I alt (%)

Ballerup
50
126
203
379 (49)

Furesø
17
74
115
206 (27)

Herlev
29
48
1113
190 (24)

I alt (%)
96 (12)
248 (32)
431 (56)
775 (100)

Kilde: Care 31.03.16
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5.1.1 Henvendelser
SHS-teamet får hver dag en række henvendelser fra samarbejdspartnerne. En
henvendelse består typisk af sygelejefaglig rådgivning/telefonsparring, eller behov for
et eller flere besøg hos en aktuel borger. Antallet af henvendelser til SHS-teamet, og
hvilken type, fremgår af tabel 2.
Tabel 2 viser udelukkende det første besøg hos borger - eventuelle flere besøg i
samme forløb, er ikke talt med. Det betyder, at tabellen ikke er et udtryk for det
totale antal borger-besøg, som SHS-teamet har været involveret i.
Der har i alt været 1.720 henvendelser, hvoraf de 1.425 har medført et eller flere
besøg – det svarer til 83 %. De resterende 17 % er telefonsparringer.
Tabel 2: Antal henvendelser til SHS-teamet fordelt på de tre kommuner - opdelt i
telefonsparring, og hvor det har medført et borger-besøg.

Hjemkommune
Ballerup
Furesø
Herlev
I alt (%)

Antal henvendelser der har
medført telefonsparring
149
99
47
295 (17)

Antal henvendelser der har
medført et eller flere besøg
715
398
312
1.425 (83)

Henvendelser
ialt (%)
864 (50)
497 (29)
359 (21)
1.720 (100)

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.16

Fordelingen for antallet af henvendelser over projektperioden vises i figur 4 og 4A.
Antallet af henvendelser har siden SHS-teamet startede været støt stigende, og især
efter implementeringsfasens afslutning omkring kvartal 3, er der sket en markant
stigning.
For at øge kendskabet til, og brugen af, SHS-teamet, har teamets leder løbende gjort
en aktiv indsats for teamet ved diverse orienteringsmøder i forskellige faglige fora, og
besøgt ledelsen på alle hospitalernes relevante afdelinger. Samtidig har SHS-teamet
hængt plakater op hos samarbejdsparterne, og lagt informationsmapper på alle
relevante lokationer. Disse tiltag har formentlig været med til at påvirke den øgede
vækst af henvendelser.
Det skal bemærkes, at data fra kvartal 1 2015 og kvartal 1 2016 ikke er
sammenlignelige. SHS-teamet begyndte først at få henvendelser fra
samarbejdsparterne i midten af februar 2015, og samtidig var SHS-teamets
åbningstider i opstartsfasen begrænset.
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Figur 4: Udviklingen i antal henvendelser, opdelt kvartalsvist

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.16

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.16

Det samlede antal borgerbesøg
Det samlede antal besøg, fordelt på de tre kommuner, er trukket fra kommunernes
omsorgssystem KMD Care. SHS-teamet har i alt haft 2.128 besøg, jf. tabel 3.
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Antallet af besøg følger kommunernes fordelingsnøgle (afsnit 3.5.2). Af tabel 1
fremgår at Ballerup kommune har størstedelen af unikke borgere i projektet, herefter
Furesø og så Herlev.
Antallet af besøg pr. borgere varierer over tid i de 3 kommuner. Eksempelvis viser
tabel 3, at Ballerup Kommunes borgere får flere besøg af SHS-teamet i en periode,
hvilket skyldes, at der aktuelt i Ballerup Kommune har været et større antal borgere
med behov for IV behandlinger i hjemmet.
Tabel 3: Antal borgerbesøg fordelt på de tre kommuner

Hjemkommune
Ballerup
Furesø
Herlev
I alt

Antal
1.873
509
877
3.259

Kilde: Care 31.03.16

5.1.2 Samarbejdspartnernes brug af SHS-teamet
SHS-teamet bliver hovedsageligt brugt af plejecentrene (44 %), hjemmesygeplejen
(18 %), de praktiserende læger (15 %) og hospitalet (9 %), jf. tabel 4. Det er derfor
disse samarbejdspartnere evalueringen har koncentreret sig om.
SHS-teamet bliver hovedsageligt brugt til akutte situationer af de kommunale
samarbejdspartnere og de praktiserende læger, men også til oplæring og sparring ved
tvivlsspørgsmål om en borgers behandling – dette især på plejecentrene.
Samtidig bruger hjemmesygeplejen og plejecentrene SHS-teamet i tilfælde af
ressourcemæssige udfordringer. Hospitalet bruger mest SHS-teamet ved udskrivelse
af patienter til videre behandling i hjemmet.
Tabel 4 viser, hvem der har kontaktet SHS-teamet. Det er den første kontaktperson,
der bliver registreret. Tabellen beskriver dog ikke, om SHS-teamet har været i
kontakt med andre samarbejdspartnere under et borgerforløb.
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Tabel 4: Antal henvendelser opdelt på samarbejdspartnere og kommune fordeling

Henvendelsessted
Bosted
Hjemmeplejen
Hjemmesygeplejen
Hospital
Opfølgning i hjemmet
Praktiserende læge
Plejecentre inkl. rehabiliteringscentre
- Rosenhaven
- Egely
- Lundehaven
- Lindehaven, Rehabilitering
- Sønderhaven
- Kirstinehaven
- Toftehaven
- Ved Parken, Rehabilitering*
- Herlevgård.center
- Lærkegård.center
- Lille.Birkholm
- Solbjerghaven
- Ryetbo
- Lillevang
- Svanepunktet
- Svanepunktet, Rehabilitering
Visitation
Vagtlæge
I alt

Ballerup
49
30
143
78
46
95
412

Furesø
1
20
84
31
37
73
241
96
44
26
20
90
68
58
10
0
0
0
0
0
0
0
0

8
3
864

Herlev
9
2
73
41
28
92
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
16
76
35
110

9
1
497

I alt (%)
59 (3)
52 (3)
300 (18)
150 (9)
111 (7)
260 (15)
763 (44)
0
0
0
0
0
0
0
0
33
51
26
0
0
0
0
0

2
2
359

96
44
26
20
90
68
58
10
33
51
26
4
16
76
35
110
19 (1)
6 (0)
1720

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016
*Rehabiliteringscenteret ”Ved Parken” åbnede først 01.02.2016

Nedenfor uddybes brugen af og samarbejdet mellem SHS-teamet og teamets
samarbejdspartnere. Ved evalueringens interview, udtrykker alle generelt et godt
samarbejde med SHS-teamet.
Plejecentre og hjemmesygeplejen
Foruden de akutte situationer og oplæring/sparring, bruger plejecentrene og
hjemmesygeplejen i nogle tilfælde SHS-teamet af ressourcemæssige årsager eller
manglende tilstedeværelse af en sygeplejerske på et plejecenter eller bosted.
Hjemmesygeplejen beskriver i nedenstående citat deres brug af SHS-teamet.
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”…i hjemmesygeplejen bruger vi det [SHS-temaet] nok meget i den akutte situation for at
undgå en indlæggelse. Det kan også godt være i situationer, hvor vi ikke selv kan nå det. Hvor
vi egentlig selv har kompetencerne, men ikke føler vi selv kan nå det, så ringer vi til SHSteamet. Det kan også være, hvis vi har en idé om, at der skal tages en blodprøve, eller der
skal sættes i behandling for en UVI fredag eftermiddag, og kan vi sætte en borger i behandling
med det samme, kan vi forhindre en indlæggelse hen over weekenden. Det er også typisk der,
hvor vi vil kontakte SHS-teamet, for så kan de kører til lægen og hente medicin, og ligesom
gøre det hele” (Ansat i hjemmesygeplejen).

For hjemmesygeplejen har det været en udfordring at kontakte SHS-teamet, da de
selv er sygeplejersker og i princippet oplever, at kunne det samme selv.
”Men jeg tænker også, at det er der, vi har vores udfordring i at finde ud af, hvad de synes, de
kan, som vi ikke kan. For i princippet kan vi også rigtig meget. Men vi kan jo ikke sætte i
behandling. Vi har ikke den samme, eller det har vi måske også, indgangsvinkel til lægen. Men
nogen gange går det lidt hurtigere, at de kan køre hen og hente noget medicin. Det der for os
er svært implementerbart, er, at vi synes, at vi kan det samme selv. De samme ting, så hvad
er det, vi giver videre [til SHS-teamet], og hvad gør vi selv” (Ansat i hjemmesygeplejen).

Praktiserende læger
I starten oplevede SHS-teamet en skepsis hos de praktiserende læger - men i takt
med et øget kendskab og tillid til teamet og dets kompetencer, bruger de
praktiserende læger SHS-teamet i stigende grad. De udtrykker desuden stor
tilfredshed med samarbejdet. En praktiserende læge fortæller:
”Det oplever jeg virkelig godt. Jeg synes, de tager telefonen, når jeg ringer, og jeg har ikke
oplevet noget tidspunkt, hvor de ikke har været derude hos en borger] – og hvor jeg ikke har
fået relevant information. Jeg har fået den information, som har betydet, for de flestes
vedkommende, at de faktisk ikke er blevet indlagt, men at de har klaret det, der hjemme. Så
har der været en enkelt gang, hvor SHS-teamet har kontaktet mig, fordi det var en syg
gammel mand, hvor de blev urolige, og hvor jeg så indlagde borgeren” (praktiserende læge).

Hospitalet
Hospitalet bruger, som nævnt, SHS-teamet ved udskrivelse af patienter til videre
behandling i hjemmet. Det gør man fordi, det anses som en stor fordel for borgerne,
at de kan komme hurtigst muligt hjem i vante omgivelser og evt. personale, der
kender dem og deres tilstand.
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”Vi har mange forskellige patienter. De spænder fra at være fuldstændigt selvhjulpne og
kognitivt velbevarede, til dem, der er meget behandlingskrævende. Men da vi typisk har
patienter i kort tid, lærer vi ikke deres habituelle tilstand at kende. Men det gør de jo på
plejehjemmet. Det kan være svært for os at bedømme, om det går dårligere med patienten,
eller om patienten er i sin habituelle tilstand. Derfor kan SHS-teamet være med til at forkorte
patientens indlæggelse – eller helt undgå en indlæggelse” (Ansat på Herlev og Gentofte
Hospital).

Hospitalets brug af SHS-teamet beskrives yderligere i afsnittet om afkortning af
indlæggelser (5.4.3).
5.1.3 Teamets sygeplejefaglige opgaver
I projektets opstartsfase var det vigtigt for styregruppen, at afdække hvilke behov
borgerne i kommunerne, og patienterne på hospitalet, havde for specialiseret
sygepleje. Teamets mantra har derfor været, at de aldrig skulle sige nej til en opgave,
ligegyldig opgavens karakter. Endvidere var det vigtigt, at opbygge en god relation, så
samarbejdspartnerne kunne opleve, at det var trygt at ringe til SHS-teamet for at få
hjælp, vejledning eller sparring i en given situation. For uddybende information
henvises til afsnit 5.3.
Registreringen viser, at ved størstedelen af alle henvendelser, der kræver besøg fra
SHS-teamet, bliver der udført 1 indsats (44 %). Se tabel B i bilag 5.
Af tabel 5 ses de indsatser, som teamet har udført ved første borger besøg. De
indsatser, som SHS-teamet umiddelbart udfører flest af, er: sygeplejefaglig
udredning, koordinerende indsats, måling af blodtryk, puls og temperatur,
blodprøvetagning og kateteranlæggelser. I bilag 5 vises fordelingen af indsatserne.
Tabel 5: Antal indsatser fordelt på sygeplejefaglige opgaver

Samlet antal indsatser ved første borger besøg
Sygeplejefaglig udredning*
Koordinerende indsats
Sondeanlæggelse (skift og seponering)
IV væskebehandling
IV indgang (pleje, behandling og observation)
PVK anlæggelse (skift og seponering)
Væske pr os
Traumesår
Samarbejde med netværk
Særlig indsats ifht. kommunikation med borgeren
Misbrugsindsats
Sugning
Blodtryk, puls og temperatur
Blodprøvetagning
Smerteudredning
Smertelindring

Antal (%)
550 (18)
397 (13)
99 (3)
80 (3)
49 (1)
73 (2)
43 (1)
38 (1)
60 (2)
2 (0)
3 (0)
23 (1)
435 (14)
460 (15)
30 (1)
24 (1)
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Palliation
Sundhedsfremme og forebyggelse
UVI (observation, pleje og behandling)
Urinvejsproblemer (observation, pleje og behandling)
Drænpleje
RIK
Kateteranlæggelse (skift og seponering)
Mavetarmproblemer (observation, pleje og behandling)
IV-medicin
Injektionsgivning
Andet**
Antal indsatser i alt

20 (1)
27 (1)
76 (2)
65 (2)
6 (0)
15 (0)
166 (5)
40 (1)
58 (2)
62 (2)
165 (5)
3066 (100)

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016
*En sygeplejefagligudredning indebærer en klinisk helhedsvurdering af borgeren (ABCDE-vurdering), der kan kræve målingerne blodtryk, puls, sat.
og temperatur. Endvidere har SHS-teamet mulighed for at tage blodprøver mv..
** Andet - SHS dosispensering; dispensering; dosering af medicin; medicinadministration; støtte til indtagelse af medicin; pn medicin;
forflytning/mobilisering vurdering; forflytning/ mobilisering ifølge med sygeplejerske; kostvejledning; cicatrice lukket; VAC behandling ved kirurgi;
tryksår; indsats for hudproblemer; personlig pleje; iltbehandling; CPAP/NIV; opfølgning ved telefonopkald; akutbesøg; Ankel arm index SHS;
bandage/skinne eller stumpforbinding; fjernelse af sutur/agraffer; forflytning og mobilisering SHS; hjælp til korset, skinne, protese mm; indsamle
data og planlægge sygepleje; indsats for hudproblemer SHS; diabetiske fodsår; sårbehandling let; sårbehandling middel; tryksår SHS; undersøgelse;
vurdering og rådgivning; øre- og øjendrypning; øreskylning; indsats til hukommelsessvækkede; kirurgiske sår; sundhedspædagogisk indsats;
oplæring i borgerrelaterede opgaver; udvikling og afdækning; ernæring; ernæringsindsats; medicinhåndtering; diabetiske sår; CPAP behandling;
forflytning og mobilisering; indsats i forhold til hukommelsessvækkelse; mundpleje; sygepleje; venøs- blandingssår; respirationsbehandling; akut;
ADL; kompressionsbehandling;

Hvad består SHS-teamets specialiserede opgaver af - eller hvordan adskiller SHSteamets sygeplejefaglige indsatser sig, fra den øvrige kommunale sygepleje?
SHS-teamet varetager specialiserede sygeplejefaglige indsatser som IV-behandling
med antibiotika og væsketerapi, saturationsmåling og blodprøvetagning og kan få
stort set alle former for analyser foretaget. Teamet kører selv blodprøverne til analyse
på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital. Det er sygeplejefaglige opgaver,
som i dag ikke kan tilbydes af hjemmesygeplejen eller sygeplejersker på
plejecentrene. Det er bl.a. disse indsatser der kan være medvirkende til, at borgeren
kan blive i eget hjem, eller at en borger kan hjemtages tidligere fra hospitalet til
videre behandling og kontrol i eget hjem.
SHS-teamets øvrige sygeplejefaglige opgaver ses, som nævnt, af tabel 5. Elementer
af disse sygeplejefaglige opgaver ses til tider løst af enkelte sygeplejersker i de tre
kommuners sygeplejeteams. SHS-teamet har indgået særlige aftaler, som fx gør det
muligt at håndtere opgaven med at få analyseret blodprøver på Herlev hospital og
mulighed for at hente særlige sygeplejeartikler, væsker og medicin til IV behandling.
Som tidligere beskrevet har SHS-teamet mulighed for dag-til-dag oplæring via
hospitalet og de har få faste opgaver - og dermed kapacitet til løse opgaver ”akut”. De
har teknisk udstyr, som giver dem mulighed for at screene borgerne, og det styrker
deres sygeplejefaglige vurdering af en borger-situation – en vurdering, som i bedste
fald kan resultere i et behandlingstilbud i borgerens eget hjem (i samarbejde med den
praktiserende læge eller 1813).
Endelig er det specielle ved SHS-teamet, at de har oparbejdet mange personlige
relationer i regionen og i kommunerne. Som en lille gruppe på otte sygeplejersker,
går de igen i de forskellige sammenhænge. Det gør det nemmere at integrere og
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koordinere viden og færdigheder i sygeplejen imellem samarbejdspartnere og andre
aktører.
For at understøtte hvad det specialiserede indebærer, er der udført audits på 10
tilfældige forløb ud fra SHS-teamets visitationssedler. Gennemgang af de 10 forløb
supplerer de udtalelser og opfattelser SHS-sygeplejerskerne har om deres egne
indsatser. Indsatserne var meget forskellige, men nødvendigvis ikke særlig
specialiserede. Det specialiserede ligger, som tidligere nævnt, også i SHSsygeplejerskernes erfaring, overblik, rutine og ensartede kompetenceniveau.
Som et mindre team, med et stort optageområde, oplever og handler teamet oftere
på de ovennævnte indsatser, end de øvrige sygeplejersker i kommunerne gør. Det
sikrer, at SHS-teamet bevarer deres kompetencer.
Som nævnt under et interview, har SHS-sygeplejersken ikke nødvendigvis kendskab
til borgerens sygehistorie på forhånd. Men det giver dem mulighed for at se
problemstillingerne med nye og friske øjne - og det kan have en gavnlig effekt.
5.1.4 Udvikling i de sygeplejefaglige indsatser
SHS-teamets opgaveportefølje stemmer godt overens med, hvad man i projektets
styregruppe, havde forventet ved opstarten af SHS-teamet. Antallet af opgaver er støt
stigende i takt med det større kendskab til teamet eksistens hos samarbejdspartnerne
– og den voksende tillid til udførelsen af teamets faglige arbejde.
Det betyder gradvist flere opgaver, og til tider flere henvendelser end teamet kan nå
og foretage borgerbesøg ved. Det kan derfor være nødvendigt for SHS-teamet, at løse
nogle af dem ved telefonisk sparring, eller ved fx at bede kollegaen, som henvender
sig, om, at hente yderligere information om borgeren, før et besøg. Det kan betyde,
at en sosu-assistent eller kommunal sygeplejerske må tage på et borgerbesøg, for at
indsamle yderligere data. Enkelte borgerforløb kan herefter afsluttes ved telefonisk
sparring.
Alt i alt, er der ikke sket en stor udvikling i, hvilke sygeplejefaglige indsatser teamet
løser. Men i takt med, at hospitalet i stigende grad udskriver patienter til videre
behandling af SHS-teamet i borgers eget hjem, er antallet af IV-behandlinger øget.
Samtidig er den første ordination om IV-antibiotika via en praktiserende læge,
modtaget i maj 2016. Denne type opgave kan, alt andet lige, også vise sig i stigende
grad.
Endelig er SHS-teamet hele tiden i dialog med hospitalet om potentielle fremtidige
opgaver for SHS-teamet, som kan klares i borgerens hjem, frem for på hospitalet.
Men på nuværende tidspunkt, er der ikke lavet aftale om nye opgaver.
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5.1.5 SHS-teamets styrker og udviklingspotentialer
5.1.5.1 SHS-teamets styrker
Akutte opgaver – forhindrede indlæggelser
SHS-teamet beskrives af samarbejdspartnerne som handlekraftige, kompetente
sygeplejersker, hvis største styrke overordnet er, at de kan være med til at forhindre
unødvendige indlæggelser. Det er desuden en styrke, at de hurtigt kan tage en
akutopgave og løse den, fordi de ingen faste/planlagte opgaver har.
Et mere ”sygehusagtig” syn på borgerne
En anden styrke ved teamet, bliver nævnt flere gange under interviewene - især af de
praktiserende læger:
”SHS-teamet er mere ”sygehusagtig” i deres tilgang og i deres sygeplejefaglige vurdering og
behandlingen af borgerne, end fx plejepersonalet er”.

Det skyldes i høj grad den erfaring, de kommer med fra deres tidligere stillinger på et
hospital. De er derfor vant til at se akut syge borgere – på plejecentrene har de større
erfaring med, at se ældre kronisk syge borgere, og derfor har de ikke den samme
erfaring med at vurdere, hvornår en borger er så syg, at det kræver indlæggelse, eller
hvornår det kan klares i borgerens egne omgivelser.
Skaber faglig tryghed
Samarbejdspartnerne beskriver, at SHS-teamets store styrke også er, at de skaber
tryghed på alle niveauer [hos alle faggrupper]. De kan altid kontakte teamet, hvis de
har brug for hjælp eller faglig sparring – trygheden består i, at teamet altid er
tilgængeligt for faglige spørgsmål og handling i forhold til en borger.
”Det er for en gang skyld, en styrke helt nede på gulvniveau. Det er ikke kun noget for særligt
udvalgte. Det synes jeg er rigtig godt. Der bliver forlangt på kommunal plan, at vi skal dit og
dat og dut. Men der har ikke været iværksat ret meget, så jeg synes det har været meget
kærkomment og tiltrængt, at vi har fået det tilbud [SHS-teamet]” (Ansat på plejecenter).

Brug af screeninger til at underbygge den sygeplejefaglige vurdering
En tredje styrke er, at SHS-teamet har mulighed for at måle en række værdier hos
borgeren, Så som måling af iltmætningen i blodet, blodprøver mv. Det er en styrke,
fordi de kliniske værdier er understøttende i relation til den sygeplejefaglige vurdering
– og det kan have stor betydning for, om en borger skal indlægges eller ej.
Ofte er det svært – eller slet ikke en mulighed - for fx sygeplejersker på plejecentre
eller hjemmesygeplejen at påvise kliniske værdier over for en praktiserende læge, og
det kan resultere i en unødvendig indlæggelse. SHS-teamet målinger, som screener
borgeren på forskellige parametre, kvalificerer beslutningen om en eventuel
indlæggelse.
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”Det har været deres udvidede mulighed for at tage prøver, deres erfarenhed inden for noget,
der har gjort, at de kan snakke med lægen, at det er sådan og sådan. Hvor lægen så har
måtte sige, at så må vi indlægge manden - og det kan jeg have prøvet på i en hel uge, og
hvor jeg til sidst må sige, jeg må have nogen ind. Lægen er jo ikke til at tale med, han forstår
ikke, og jeg prøver og skriver osv.. Så kommer de [SHS-teamet] ud og tager deres kliniske
værdier. De kan tage en CRP, og det resulterer så også i, at jeg får hjælp til, at manden bliver
indlagt. Fordi der var et behov for, at han blev indlagt” (Ansat på plejecenter).

SHS-teamets mulighed for, at måle en række vitale værdier, nævner de praktiserende
læger også, som en styrke ved teamet – og det er noget, de benytter sig af. De
betegner selv SHS-teamet, som deres forlængede arm. Fx kan SHS-teamets
sygeplejefaglige vurdering af borgeren, og måling af kliniske værdier, give lægen
mulighed for at træffe sin beslutning på et oplyst grundlag, selvom de [lægerne]
måske ikke selv, har mulighed for at besøge borgeren - eller først har mulighed for
sygebesøg senere på dagen. Et hurtigt besøg fra SHS-teamet giver lægen et
kvalificeret grundlag for en evt. indlæggelse af borgeren, eller tidligere opstart af en
behandling.
Aldrig noget der er som det plejer
SHS-sygeplejerskerne ser det som en stor styrke for teamet, at de tør udfordre
hinanden, og derfor får diskuteret forskellige arbejdsgange. Det gør, at der aldrig er
noget der hedder ”det plejer vi at gøre” - for det hele bliver hele tiden
ændret/optimeret. Det, der var plejer i går, kan være noget andet i morgen. Det er en
stor styrke i et udviklingsprojekt som SHS-teamet.
5.1.5.2 SHS-teamets udviklingspotentialer
Styr på organisationen
Fra SHS-teamets perspektiv, er det vigtigste, at alle samarbejdspartnere får kendskab
til dem, og får erfaring med, hvad de kan bruge SHS-teamet til. Samtidig skal det
løbende sikres, at alle SHS-sygeplejerskerne har de kompetencer, der skal til, for at
løfte teamets opgaveportefølje. Begge områderne er under udvikling og er den
kommunale styregruppes ansvar.
Et andet udviklingspunkt for teamet er, at klarlægge afgrænsningen mellem SHSteamet og fx hjemmesygeplejen. Hvilke opgaver hører til hos SHS-teamet, og hvilke
opgaver skal varetages af hjemmesygeplejen – både på kort og lang sigt. De tre
kommuner arbejder lige nu på, at sikre et ensartet niveau i de sygeplejefaglige
vurderinger af borgerne. Målet er, at alle bliver bekendt og fortrolige med værktøjerne
ISBAR og ABCDE i de tre kommuner (bilag 6). Der er desuden en formodning om, at
der løbende kan være en opgaveglidning fra SHS-teamet til sygeplejen, efterhånden
som udviklingen og kompetencerne tillader det.
Se tingene fra samarbejdsparternes perspektiv
Under et af fokusgruppeinterviewene med SHS-sygeplejerskerne bliver der talt om, at
teamet kan blive bedre til at se tingene fra samarbejdsparternes side. Det vil være
med til at skabe en større forståelse af, hvad det er for en situation
samarbejdspartnerne står i – som så igen vil give SHS-teamet bedre mulighed for at
vejlede deres kollegaer i behandling af borgerne, eller håndtering af en konkret
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situation. Specielt i de situationer, hvor SHS-teamet måske ikke har mulighed for at
køre ud til en opgave med det samme.
Rammeordinationer kan lette arbejdsgangen
SHS-sygeplejerskerne har et stort ønske om at få rammeordinationer. SHS-teamet
kunne med en rammeordination starte udredningen og afklaring, og få mulighed for, i
særlige tilfælde, at give akut behandling, inden de kontakter lægen. Det vil lette
arbejdsgangen i flere tilfælde, som følgende citat beskriver:
”… ville give god mening for lægerne, fordi at de ting vi ved, de vil spørge om. Nogle af tingene
har man jo gjort inden, fordi det har man simpelthen været nødt til. Fordi man ved, at hvis
man skal sidde i kø et kvarter eller mere, selvom man har et specielt telefonnummer til 1813.
Så nytter det ikke noget, at man sidder med en infektion, og man ved, at det første de spørger
om er, ”hvad er infektionstallet ?”. Så ville det være rart, at have mulighed for at måle det
inden. For ellers så…” (SHS-sygeplejerske)

Samarbejdsaftaler med 1813 og bosteder
Der er endnu ikke lavet en skriftlig samarbejdsaftale mellem SHS-teamet og 1813.
Der er fortsat ingen skriftlig samarbejdsaftale mellem SHS-teamet og bostederne i de
tre kommuner – men der er en mundtlig aftale med bostederne om, at de kan
henvende sig til teamet om alt vedrørende borgernes tilstand. Der er en forventning
om, at en skriftlig samarbejdsaftale med bostederne kommer på plads i løbet af
efteråret 2016.
Udvide samarbejdet med flere kommuner og flere aktører
Det er et givent udviklingspotentiale, at udvide SHS-teamet til flere omkringliggende
kommuner og også fremadrettet, at samarbejde med flere aktører.
5.1.6 Delkonklusion – praksis og opgaver
SHS-teamets praksis og opgaver
Etablering og typer af opgaver
Målet med at etablere SHS-teamet for at udføre specialiserede sygeplejefaglige
indsatser er nået. Indsatser der ikke allerede er til rådighed, eller ikke fungerer
systematisk i kommunerne, er nu til rådighed. SHS-teamet har vagtdækning i
tidsrummet 7:30–23:00, 365 dage om året. De håndterer både specialiserede
sygeplejefaglige indsatser (som fx IV behandlinger, anlæggelse af kateter og
blodprøvetagning) og sygeplejefaglige vurderinger (fx ABCDE udredninger af borgers
tilstand og måling af kliniske værdier - fx Saturation og hæmoglobin) – alt sammen
indsatser, der karakteriseres som specialiseret, på baggrund af teamets mulighed for
at handle akut med særlige kompetencer inden for ”akutområdet”.
Det fremgår af registreringerne og evalueringen, at samarbejdspartnernes kendskab,
faglig tillid og brug af SHS-teamet er stødt stigende - en stigning, som har været
markant siden 3. kvartal 2015.
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Behandlinger i borgernes hjem
Målet om, at kunne tilbyde den ældre medicinske patient specialiserede
sygeplejeopgaver i eget hjem er også en kendsgerning - opgaver som tidligere er
varetaget på hospitalet. Registreringerne viser, at SHS-teamet får flere og flere
borgere til behandling i eget hjem/plejecenter - og interviewene med personalet på
Herlev Hospital taler for, at denne udvikling vil følge en opadgående kurve.
Supervision, vidensdeling og oplæring
Det fremgår af interviewene med både SHS-teamets sygeplejerske og
samarbejdspartnere i kommunerne, at SHS-teamet fra første færd, har haft fokus på
netop dette område. Den almene praksis betragter ofte SHS-temaet som deres
forlængede arm, og hjemme-, sygepleje og plejecentrene trækker også på temaet i
vurderingen af et behov for at indlægge en borger, eller ved tvivl om borgerens
tilstand i øvrigt.
Der er flere initiativer på tegnebrættet. Men helt konkret yder SHS-teamet dagligt
sparring, supervision, vidensdeling og oplæring af kollegaer på tværs af kommunerne.
SHS-sygeplejerskerne har hele tiden fokus på, at inddrage personalet omkring
borgeren, og sørger for at vejlede dem i en sådan grad, at de måske i en lignende
situation, vil føle sig mere fagligt tryg.
Tilgængelighed
SHS-teamet tager imod henvendelser 365 dage om året, og har åbent på telefonen
det meste af døgnets timer (7:30-23:00). Både hospitalerne, den de praktiserende
læger og kollegaer i kommunerne udtaler ved interviewene, at de oplever SHS-teamet
som en stærk samarbejdspartner, som er nem at få fat på qua deres åbne
vagtdækning. De udtaler også, at SHS-teamet stort set altid har mulighed for at
hjælpe med det samme – enten i form af telefonsparring eller ved
hjemmebesøg/plejecenter.
5.2 Samarbejdsaftalerne
Temaet ”Struktur og aftaler” mellem SHS-teamet og samarbejdspartnerne er
hovedsageligt beskrevet under afsnittet om projektets organisering, mens brugen af
samarbejdsaftalerne for henholdsvis SHS-teamet og samarbejdspartnerne, bliver
beskrevet her. Samarbejdsaftalerne kan rekvireres ved behov.
5.2.1 SHS-teamets brug af samarbejdsaftalerne
Samarbejdsaftalerne bliver mest brugt af SHS-teamet selv. De er en styrke for
teamets arbejde og sætter rammen for, hvor et ansvar skal placeres. Det giver
arbejdsro i SHS-teamet, i forhold til den opgave, de skal løse – fx hvad SHSsygeplejerskerne må og ikke må, hvem der er udgiftsbærer af utensilier og medicin
ved behandling af en borger osv. Med en fælles aftale om, hvordan opgaverne skal
fordeles, gør samarbejdet med de øvrige aktører mere målrettet.
SHS-teamet bruger ofte samarbejdsaftalen med hospitalet. SHS-sygeplejerskerne
nævner bl.a., at aftalen nogle gange bliver brugt som deres adgangsbillet til læger og
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sygeplejersker på hospitalet, som måske ikke har kendskab til teamet i forvejen. En
SHS-sygeplejerske fortæller:
”… Der er jo stadig, selvom afdelingen kender os, en masse læger og sygeplejersker på
hospitalet der ikke ved, hvem vi er. Og så er det lidt den [samarbejdsaftalen], der giver
adgangsbilletten ind…” (SHS-sygeplejerske).

SHS-teamet bruger altså især samarbejdsaftalen i deres møde med kollegaerne på
Hospitalerne. Teamet oplever, at det i sær for de yngre læger, kan være en stor
beslutning, at udskrive en patient til videre behandling i hjemmet af SHS-teamet,
fordi de [lægerne] stadigvæk har ansvar for behandlingen. Den nedskrevne aftale
understøtter, at lægerne tager opgaven på sig, og løser den.
”Jamen de synes jo tit, at det er en stor beslutning [at udskrive patienten] - især hvis de ikke
kender til os [SHS-teamet], og ikke ved hvordan de skal bruge os - at sige god for at en
borger kan komme hjem i eget hjem. Men når du så viser det her [samarbejdsaftalen], og de
kan se ’okay, jamen den administrerende overlæge har jo egentlig sagt god for det…” (SHSsygeplejerske).

Ud over ovenstående situationer, bliver samarbejdsaftalerne med de øvrige
samarbejdspartnere sjældent brugt aktivt i hverdagen.
5.2.2 Samarbejdspartnernes brug af samarbejdsaftalerne
Der er kun et begrænset kendskab til samarbejdsaftalerne og deres indhold hos
samarbejdspartnerne. Men alle, eller de fleste, ved, at der er indgået en aftale, og at
de dermed kan gøre brug af SHS-teamets kompetencer og muligheder.
Læger og sygeplejersker på hospitalet fortæller, at de i stedet bruger de
informationsmapper, som SHS teamet har sat op ude på afdelingerne. Mapperne
bruger de som en manual for, hvad de skal forholde sig til, når de skal udskrive en
patient til videre behandling af SHS-teamet.
5.2.3 Delkonklusion på samarbejdsaftaler
Der er lavet samarbejdsaftaler for de fleste af SHS-teamets væsentlige
samarbejdspartnere – og en samarbejdsaftale med kommunernes bosteder er også på
vej. Som det fremgår i evalueringens afsnit 3.4 er samarbejdsaftalerne udførligt
beskrevet, og blandt andet er ansvarsfordeling, utilsigtede hændelser, dokumentation
og kommunikation, samt SHS-teamets kompetencer og forankring, specificeret i
aftalerne. Det betyder, at målet om, at der skal laves rammer/aftaler for samarbejdet
mellem SHS-teamet og relevante samarbejdspartnere er på plads.
SHS-teamet bruger samarbejdsaftalerne, blandt andet som et styrings redskab, ved
tvivlsspørgsmål, og i nogle tilfælde som deres indgang til hospitalet.
Samtidig viser evalueringens interviews, at de fleste aktører hos teamets
samarbejdspartnere ved, at der er indgået en aftale, som gør, at de kan gøre brug af
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SHS-teamet – men helt specifikt hvad der står i aftalerne, er de måske knapt så
bekendt med.
For et fortsat optimalt grundlag for samarbejde i takt med udviklingen, bliver
samarbejdsaftalerne løbende revideret.
5.3 Udvikling af tværkommunalt og – sektorielt samarbejde
Projektgruppen havde en forventning om, at etablering af et tværkommunalt og
tværsektorielt projekt, som SHS-teamet, kunne bidrage til udvikling af en bedre
samarbejdskultur inden for sundhedsvæsenet. I dette afsnit beskrives fakta om
fordele og udfordringer ved det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde.
5.3.1 Tværkommunalt samarbejde
Borgergrundlag en fordel
Der er for SHS-teamet fordele og udfordringer ved, at arbejde på tværs af tre
kommuner. Det er en styrke for SHS-teamet, at de bygger på en tværkommunal
konstruktion, som sikrer sammenhæng, hyppighed og volumen af opgaver:
”Men styrken er jo, at de kan holde os beskæftiget, at vi ikke behøver at hjælpe
hjemmesygeplejen med faste opgaver for eksempel. På den måde kan vi blive ved med at
have denne her rolle, som nogen, der er tilgængelige til at tage de akutte ting. Det er en
styrke. Det er tit det, man hører med mange andre akutteams, synes jeg. At de bliver opslugt i
de faste opgaver, som de ender med at få. Eller der bliver tvivl om, hvad deres opgave er,
fordi ”i går kunne de godt tage de fem borgere for mig, men i dag kan du ikke. Hvorfor kan du
så ikke det?”. Så på den måde bliver der hele tiden stillet spørgsmålstegn ved, hvad er din
arbejdsopgave er. Det kan jeg i hvert fald fornemme. De skal hele tiden forsvare sig selv; hvad
kan man sige, hvordan de vælger hvad for nogle opgaver de kan, og hvad kan jeg ikke i dag.
Det skal vi ikke på samme måde. Så på den måde kan vi holde en lidt mere rød tråd i, hvad vi
laver og hvad vi ikke laver. Eller hvad kan vi hjælpe med, og hvad kan vi ikke hjælpe med. Vi
kan hjælpe med akutte opgaver, og vi kan ikke tage…” (SHS-sygeplejerske).

Citatet illustrerer, at der skal et vist borgergrundlag til for, at beskæftige et SHS-team
– og det kan man ikke nødvendigvis finde i den enkelte kommune. Hvis borgergrundlaget ikke er stort nok, er der risiko for, at teamet vil være nødt til at tage mere
faste opgaver ind i porteføljen - og det vil være en udfordring for deres
tilgængelighed, deres mulighed for at rykke ud akut og ikke mindst for
vedligeholdelse af deres sygeplejefaglige kompetencer.
Rustet til fremtiden
Som beskrevet i baggrunden for projektet, skal flere opgaver om ældre syge borgere,
løses i kommunerne frem for på hospitalerne. Ved et tværgående sygeplejefagligt
team, som SHS-teamet, har kommunerne sammen rustet sig til at varetage de
udfordringer, som kommunerne fremadrettet skal løse omkring borgeren i det nære
sundhedsvæsen.
Samtidig ønsker hospitalet, at kommunerne har et ensartet tilbud om en akut indsats.
Det ønske er sikret i Ballerup, Herlev og Furesø ved etableringen af SHS-teamet.
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”Som læge må jeg sige, at det er en stor opgave, at finde de rigtige kommuner [de kommuner
som har særlige tilbud til borgerne]. Det føles lidt som en nål i en høstak at finde tilbuddene”
(Ansat Herlev og Gentofte Hospital).

Ensartet sygeplejefagligt tilbud og deling af udstyr
En anden styrke er, at de tre kommuner er begyndt at arbejde på, at få ensrettet
deres sygeplejefaglige tilbud, så der bliver leveret ens kvalitet i sygeplejeindsatserne.
Samtidig stiger muligheden for vidensdeling og deling af speciel udstyr på tværs af
kommunerne.
Helt praktisk har vidensdeling over kommunegrænserne, og mellem de forskellige
samarbejdspartnere, været begrænset. Men i fora omkring SHS-teamet begynder
lederne af hjemmesygeplejen nu at opbygge en fælles relation - og da de var samlet
til interview i forbindelse med evalueringen, udledte det også en aftale om
efterfølgende kontakt og erfaringsudveksling.
Med hensyn til deling af udstyr, fortæller en SHS-sygeplejerske:
”Der var en terminal borger, der skulle suges i én kommune, og de havde ikke noget sug. Jeg
tror måske godt, før i tiden, at de har kunnet finde på, at indlægge en borger, hvis de ikke
kunne behandle den sekretophobning eller de gener, der så opstår hos borger. Vi vidste, at der
var et sug på et genoptræningssted i en af de andre kommuner, og så kunne vi køre ud og
låne det. Og det endte det også med. Det skete fredeligt og roligt, og de pårørende var så
glade og taknemmelige for det” (SHS-sygeplejerske).

Samarbejde i samordningsudvalget og på chefniveau
Samarbejdet om SHS-teamet, og løsning af opgaverne om borgerne i det nære
sundhedsvæsen, har betydet en ensartet tilgang og holdning til løsning af opgaverne.
Det styrker kommunerne i forhold til samarbejdet med regionen, og skaber en bedre
dialog om borgernes muligheder i det nære sundhedsvæsen.
Udfordringer – geografisk og it
Der er også udfordringer ved at arbejde på tværs af tre kommuner – fx de store
køreafstande i og mellem kommunerne, som betyder, at teamet kan have meget
spildtid på landevejene. Samtidig har der især i starten af projektperioden været et
stort arbejde med at ensrette indsatserne i KMD Care for de tre kommuner – for at
skabe mulighed for, at kunne dokumentere og registrere SHS-teamets indsatser på
tværs af de tre kommuner på et sammenligneligt niveau jf. afsnit 4.2.1.
Ny ledelsesdiciplin
Tværkommunal/regional ledelse er en ny ledelsesdisciplin. Ved projektets opstart var
alle ledere omkring SHS-teaemet, på et tværkommunalt/regionalt
lederudviklingsforløb. Forløbet blev etableret for at styrke lederne til nye
samarbejdsformer. Her blev det bl.a. klart, at nærledelse er vigtig, så beslutninger om
for eksempel nye procedure mv. hurtigt kan falde på plads for at forebygge utilsigtede
hændelser, og sikre det bedste tilbud til borgene.
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Ledelsesformen er fortsat en udfordring, og har ikke fundet sin endelig form endnu.
Der er i øvrigt ingen tidligere erfaringer i Danmark om et sygeplejesamarbejde på
tværs af kommunegrænserne og ind i regionens hospitaler.
Politisk information på tværs
Det kan være en udfordring, at informere til politisk niveau, på tværs af flere
kommuner – fordi udvalgsmøder er forskudt over en måned i de tre kommuner. Det
gør det svært, at sikre en samtidig information.
Samarbejde mellem sygeplejen og SHS-teamet
Ved etableringen af SHS-teamet, besluttede styregruppen, at teamet ikke skulle sige
nej til nogen opgaver, uanset opgavens karakter. Det skulle fungere som en genvej
til, at opbygge kendskab til og tillid hos samarbejdspartnerne. Det var også tænkt
som en plan for, at SHS-teamet kunne skabe sig et overblik over
samarbejdspartnernes behov for teamets sygeplejefaglige indsatser.
Planen fungerede efter hensigten, og der kom henvendelser allerede den første dag.
Med den øgede volumen af opgaver, har det været nødvendigt for SHS-teamet, at
stille flere spørgsmål ved en indkommen henvendelse end tidligere, for at kunne
kvalificere deres besøg og borgernes behov, i tilstrækkelig grad.
Det har betydet, at især hjemmesygeplejen fik en oplevelse af, at der blev sagt nej
fra SHS-teamet, til opgaver. SHS-teamet deler ikke den opfattelse, og henviser til, at
kvalificeringen er i tråd med at de anvender arbejdsredskabet ISBAR (se bilag 6). Det
er en sikker og anerkendt metode til mundtlig kommunikation om borgers
helbredstilstand ved en sygeplejefaglig vurdering. Fremadrettet synes det vigtigt, at
der bliver arbejdet med relationen mellem SHS-teamet og Hjemmesygeplejen – og
det arbejde er i fuld gang.
5.3.2 Tværsektorielt samarbejde
Styrket samarbejde om SHS-teamet
Der har været en stor tværsektoriel interesse i at opbygge teamet og selve
funktionen. På både kommunal og regional side, har der været fokuseret på den
fælles opgave, indsatser er blevet prioriteret og efter nøje overvejelser, er områder
blevet ”sorteret” fra. Det drejede sig eksempelvis om psykiatri-området. Der har i
samarbejdet mellem kommunerne og regionen været en stærk vilje om succes på
samarbejdet om akutområdet – dvs. at føre SHS-teamet til succes. Derfor har det
også været nødvendigt, at skære enkelte områder fra – fordi, på den måde, har det
været muligt, at skubbe til, og udfordre, eksisterende rammer.
Et tværsektorielt samarbejde, som SHS-teamet, er et koordineringsarbejde og en
tidskrævende proces, når ledere fra regionen og flere kommuner skal mødes og træffe
beslutninger. Men det har bragt samarbejdet mellem kommunerne og regionen
tættere, at SHS-teamet har haft samarbejdspartnere i regionen, der har forpligtet sig
til et samarbejde. Samtidig har den praktiske etablering af SHS-teamet medført, at
der er sket en udvikling i samarbejdet mellem kommunerne og regionen – og med
SHS-teamets sygeplejefaglige kompetencer har det fx været muligt, i fællesskab, at
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afprøve hjemtagning af nogle patientforløb på det specialiserede sygeplejefaglige
område - og det, som bekendt, med succes.
SHS-teamet som bindeled
SHS-teamet er borgerens bindeled fra hospitalet til hjem, når det drejer sig om
specialiseret sygeplejefaglig indsats og om at afkorte en konkret indlæggelse. SHSteamet er også bindeled mellem borgeren og de praktiserende læger ved udredning
og behandling, eller vurdering af en eventuel indlæggelse.
It udfordringer
Der er udfordringer med at få adgang til patientoplysninger, fordi SHS-teamet ikke
har adgang til hospitalets it-systemer.
”Vi er helt klart udfordret på IT-delen, fordi vi ikke har adgang til patientoplysningerne – men
det er jo noget, som skal løses på nationalt plan. Det er jo et problem for os, at vi tager
blodprøver på borgeren – og sender dem til analyse – men vi har ikke adgang til, at se svaret.
Dvs. vi er nødt til at forstyrre personalet på Hospitaler, således at vi kan følge op på svaret –
og derefter tage stilling til – ud fra aftalen med den praktiserende læge, om borgeren skal
indlægges eller der skal lægges en anden handlingsplan. Det er uhensigtsmæssigt, at vi skal
involvere personalet på hospitalet, når vi i virkeligheden selv har kompetencen til opgaven”
(projektleder).

5.3.5 Delkonklusion for tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde
Et mål for projektet var, at der blev dannet nye tværkommunale
samarbejdsrelationer, og at der blev etableret nye samarbejder på tværs af sektorer
og kommuner - som kunne bidrage til bedre og mere sammenhængende indsatser for
borgeren. Gennemgang af evalueringens materiale bekræfter, at disse mål er opnået,
og at der fortsat er fokus på, at udvikle den eksisterende samarbejdsrelation:
Tværkommunalt samarbejde
At SHS-teamet bygger på tværkommunal konstruktion sikrer en borgermæssig
volumen, vidensdeling og deling af udstyr samt en nødvendig hyppighed af
specialiserede sygeplejefaglige opgaver. Det er en styrke for SHS-teamets arbejde, og
sikrer, at teamet kan opretholde deres kompetencer. Samtidig er etableringen af SHSteamet med til at udvikle det tværkommunale samarbejde generelt, og imødekomme
de sygeplejefaglige behov som borgerne har i det nære sundhedsvæsen.
Det tværkommunale samarbejde er styrket både på ledelsesniveau og i form af
ensrettede indsatser i relation til it - omend der fortsat er rum for forbedringer og
udvikling. Samtidig er de tre kommuners sygepleje i gang med et udviklende
samarbejde på tværs, som også fremadrettet kommer til at styrke og ensrette den
tværkommunale sygeplejefaglighed.
Den tværkommunale konstruktion efterlader udfordringer i forhold til det geografiske
område, som SHS-teamet skal dække. Men fordelene ved et tværkommunalt
samarbejde, synes at overskygge denne udfordring for nu.
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Der er fortsat ledelsesmæssig opmærksomhed på udvikling af samarbejdsrelationen
mellem SHS-teamet og kommunernes sygepleje, herunder metoder til at sikre
ensartet kommunikere omkring borgernes sygeplejefaglige udredning og behandling.
En tværkommunal relation som SHS-teamet, vil i et vist omfang være en udfordring
både i form af ledelsesdisiplin og koordinering af politiske tilbagemeldinger mm.
Evalueringen opfordrer til, at kommunerne fortsat holder fokus på dette område.
Tværsektorielt samarbejde
På trods af et stort koordineringsarbejde og en tidskrævende proces, har etableringen
af SHS-teamet medført en positiv udvikling af samarbejdet mellem kommunerne og
regionen. Samarbejdet fungerer godt omkring hjemtagelser af borgere til
viderebehandling i egen bolig, og der er fra begge sider et stærkt ønske om, at
udvikle samarbejdet yderligere.
SHS-teamet fungerer godt som bindeled mellem hospital og hjem, og mellem borger
og de almene praktiserende læger. Udtalelser fra de praktiserende læger tyder
desuden på, at der er grundlag for at udvikle både opgaveportefølje og
samarbejdsrelationen til SHS-teamet.
It-mæssigt er der fortsat udviklingspotentiale for at give SHS-teamet adgang til
patientoplysninger på hospitalerne, og dermed en endnu tættere relation og
samarbejdsplatform.
Etablering af SHS-teamet har ikke på nuværende tidspunkt medvirket til en bedre
dialog mellem hospital og de praktiserende læger.
5.4 Virkning af SHS-teamets indsats
Sundhedsfagligt, administrativt og politisk er der særligt fokus på, at reducere antallet
af unødigvendige (gen)indlæggelser – og samtidig afkorte visse indlæggelser via SHSteamet med mulighed for specialiseret sygepleje og -behandling i borgers eget hjem,
jf. afsnit 1, baggrund.
Antagelsen var, at velplanlagte hjemmebesøg af SHS-teamet, til de rette borgere, på
det rette tidspunkt, kunne medvirke til at kvalificere behovet for aktuelle indlæggelser
– og dermed hindre en række unødvendige indlæggelser – ligesom visse borgere
kunne få afkorte deres hospitalsophold med assistance fra SHS-teamet i hjemmet/på
plejecenteret.
Antagelsen blev sat som et mål for projektet. Dette afsnit ser nærmere på, i hvilken
grad målet er opfyldt, og hvilken betydning, netop dette mål, har for kommunernes
borgere.
5.4.1 Forebyggelse af unødvendige (gen)indlæggelser
SHS-teamet skønner, at der er forbygget 570 (gen)indlæggelser. Det svarer til, at der
er forbygget en indlæggelse i 40 % af alle SHS teamet besøg. Vurderingen er
foretaget ved hvert ’første besøg’ af en borger. SHS sygeplejersken har i situationen
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vurderet om deres pågældende sygeplejeindsats, kan have forhindret en indlæggelse.
Det er en faglig og subjektiv skøn i den aktuelle situation.
I de tilfælde, hvor der ikke er registreret et skøn om en forhindret indlæggelse, er der
overvejende tale om et af følgende senarier:
1. Borgeren bliver indlagt, som en konsekvens af SHS teamets besøg.
2. Det er ikke relevant at indlægge borgeren, enten da opgaven kunne være
klaret på anden vis, eller hvis borgeren IKKE selv ønsker en indlæggelse.
Antallet af forebyggede (gen)indlæggelser, kan altså reel være større, end det
registrerede tal.
Tabel 6 viser SHS-teamets vurdering af, hvor mange (gen)indlæggelser, der er
forhindret - fordelt på de tre kommuner og set i forhold til antal henvendelser i alt.
Tabel 6: Antallet af forhindrede (gen)indlæggelser fordelt på de tre kommuner

Hjemkommune
Ballerup
Furesø
Herlev
I alt

Henvendelser
i alt
715
398
312
1425

Antal forhindrede indlæggelser
266
170
134
570

Procentfordeling
37%
42%
43%
40%

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016

En stikprøve, af de forhindrede (gen)indlæggelser, er samtidig sammenlignet med
data fra E-sundhed om patientindlæggelser. Sammenligningen viste, at ved 10 % af
de vurderede forhindrede indlæggelser, blev borgeren indlagt indenfor en uge efter
SHS-teamets besøg. Det har dog ikke været muligt at undersøge, om borgeren er
blevet indlagt med samme problematik, som blev vurderet ved SHS-teamets kontakt
med borger.
5.4.1.1 Sygepleje indsatser der typisk forebygger (gen)indlæggelser
SHS-teamet udfører en række indsatser til kommunernes borgere. De indsatser der
typisk forebygger en indlæggelse er:
 Sygeplejefaglig udredning
 Indsatser i forbindelse med urinvejsproblemer
 Kateteranlæggelse
 Sondeanlæggelse
 Væskebehandling
 Sugning af øvre luftveje
Det betyder ikke, at det er de opgaver, som SHS-teamet udfører oftest. Men det er
statistisk set de indsatser, hvor den største procentdel af borgerne ikke bliver indlagt,
på grund af assistance fra SHS-teamet.
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5.4.1.2 Eksempler hvor SHS-teamet har forebygget en indlæggelse
Der er mange eksempler på, at SHS-teamet har forebygget en indlæggelse.
I nedenstående boks bliver en sådan situation beskrevet: Plejepersonalet på et
plejecenter er usikre, og har svært ved at beskrive det kliniske billede.
Eksempel 1: Forebygget indlæggelse af borger på plejecenter
Jeg har haft en borger, der havde lungebetændelse og får noget behandling. Men der går for
lang tid før han responderer på behandlingen af antibiotika. Så plejepersonalet, som består af
assistenter og hjælper, bliver utrygge, fordi hans vejrtrækning bliver besværet og rallende
osv. De har svært ved at skelne det kliniske billede. Er han ved at gå i lungeødem? Det hober
sig op hos dem. De ser nærmest det værste scenarie, og så får de fat i SHS-teamet, som
kommer ud, laver nogle helt basale værdier, men samtidig også fortæller og oplærer
personalet i observationer omkring vejrtrækning fx i forhold til, ’at når borger har
lungebetændelse, skal du lejre ham sådan osv.’.
Det var ikke, fordi de [plejepersonalet] var håbløse, men man kunne mærke, at de var blevet
bange. De var nærmest gået i selvsving. Det, at SHS-teamet kom ud og sagde, jamen klinisk
er der ikke noget, han er bare lang tid om at respondere. Men I skal sørge for det og det, og
det har I gjort.
Det resulterede i, at han ikke blev genindlagt. For havde de [SHS-teamet] ikke været der,
havde de [plejepersonalet] ringet 1813. Så havde 1813 sagt, at vi var nødt til at indlægge
manden. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at de har gjort en stor forskel både for borgeren, som
ikke blev indlagt, men de har faktisk også givet personalet noget håndterbart.
Det er et klassisk eksempel (Ansat på plejecenter).

Eksemplet viser en klassisk situation i SHS-teamets arbejde, hvor en indlæggelse er
forebygget.
Et andet eksempel (eksempel 2) drejer sig om kateteranlæggelse. En af de indsatser,
der også forebygger et stort antal indlæggelser.
Eksempel 2: Kateteranlæggelse med til at forebygge en indlæggelse
Jeg har også et par eksempler på kateteranlæggelse, hvor hjemmesygeplejersken faktisk to
gange har været utryg ved at lægge en stor størrelse (kateter 16) og har været sådan lidt
puha – og hvor det også havde været en tur ind på sygehuset, hvis ikke man havde fået lagt
det. Det har i hvert fald været to gange, med to forskellige borgere. (Ansat i
hjemmesygeplejen).

Et tredje eksempel (eksempel 3), er en datter, der kontakter egen læge, da moderen
er dårlig. Moderen er ikke i stand til at fortælle, hvad der er galt, og den
praktiserende læge har ikke mulighed for at tilse borgeren med det samme. Det, at
SHS-teamet kunne tage ud til borgeren, betød en hurtig afklaring på problemet. Det
var hendes øjne, der var problemet – og borgeren skulle derfor til øjenlæge. En
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situation som denne kunne have medført en indlæggelse, hvis lægen ikke selv har tid
til at tilse borgeren, og derfor var nødsaget til at indlægge.
Eksempel 3: Hurtig vurdering medførte besøg hos øjenlæge i stedet for indlæggelse
Det var hende den ældre dame. Hun kom til øjenlægen, for det var det, der var problemet.
Men hun var blevet usikker på, om hun nu skulle have øjendråber. Hun var blevet opereret for
grå stær, og så synes hun, at hun havde det dårligt. Så var datteren der, og de synes også, at
hun havde det dårligt, og havde svært ved at sige andet, end de ord. Og det kan jo dække
over 10.000 ting. Så derfor hjalp det, at der kom nogen hjem og tog et blodtryk, en puls og et
CRP, og ligesom kiggede på hende. Har hun urinvejsinfektion, er der noget andet. Nej det var
der ikke. Det, der var, var hendes øjne … (Praktiserende læge)

5.4.2 Kvalificering af indlæggelser
Det er ikke alle besøg, hvor en indlæggelse skal, eller kan, forebygges. SHS-teamet
foretager også besøg, hvor de er kaldt til at bistå med en vurdering af en borgers
tilstand, for at understøtte den kommunale sygeplejes iværksatte pleje og behandling.
SHS-teamets kan også være tilkaldt af den praktiserende læge eller den kommunale
sygepleje, for at sikre, at kun de borgere med et relevant behov for indlæggelse,
bliver indlagt.
5.4.3 Afkorte indlæggelser
En indlæggelse kan blive kortet af ved involvering af SHS-teamet, jf. tabel 7.
Der er i alt registreret 50 borgere hjemtaget fra hospitalet til videre behandling af
SHS-teamet. Første borger, der er registreret i et forløb, er hjemtaget fra Gentofte og
Herlev Hospital i maj 2015, hvor samarbejdsaftalen mellem Herlev og Gentofte
Hospital og SHS-teamet blev underskrevet. Derefter er der stødt kommet flere og
flere eksempler på hjemtagelse af borgere til fortsat behandling og opfølgning i
hjemmet.
Tabel 7: Antal behandlingsforløb efter udskrivning fra hospital opdelt på kommune

Kommune
Ballerup
Furesø
Herlev
Total

Antal
32
7
11
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16

Af de 50 behandlingsforløb, er 46 borgere udskrevet fra Herlev og Gentofte Hospital, 3
fra Rigshospitalet og 1 fra ”Andet hospital”. Nedenstående citat beskriver et eksempel
på en tidligere udskrivelse fra en hospitalsafdeling.
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”Et eksempel kunne være en patient, som bliver udskrevet fra akutmodtagelsen til IV væske
og antibiotika. Vi kender patientens infektionsfokus, og derfor er behandlingen kendt. Vi ved,
at patienten får god pleje, idet vedkommende er på plejehjem. Da det ofte er skrøbelige
patienter, som trives bedst i vante omgivelser, og med personale som kender dem, er det en
stor fordel, at vi kan sende dem hjem med assistance fra SHS-teamet til den givne
behandling” (Ansat på Herlev og Gentofte Hospital).

Ser man på de afdelinger, der har udskrevet patienter til behandling i hjemmet eller
på plejecenter, fordeler udskrivelserne fra Herlev og Gentofte Hospital sig, som det
fremgår af tabel 8. Over halvdelen af de patienter, der bliver udskrevet til videre
behandling af SHS-teamet, kommer fra Akutmodtagelsen eller Medicinsk afdeling O.
De fire patienter, der er udskrevet fra andet hospital er placeret under kategorien
”Andet hospital”.
Tabel 8: Antal udskrivelser af borger i IV-behandling fra hospitalerne fordelt på
afdelinger

Afdeling
Akutmodtagelsen afdeling A
Gastroenheden afdeling D
Hjertemedicinsk afdeling S
Medicinsk afdeling C
Medicinsk afdeling O
Neurologisk afdeling N
Urologisk afdeling H
Andet hospital
Total

Antal
11
4
4
1
20
3
3
4
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16

Påkrævede besøg og sygepleje-indsatser
Hvert behandlingskrævende borgerforløb kræver en række besøg af SHS-teamet, over
et antal dage. Tabel 9 viser fordelingen af antal besøg pr. dag. 74 % af forløbene
krævede 3-4 besøg om dagen. Forløbene strækker sig fra 1 til 30 dage. Halvdelen af
forløbene varer dog 1-3 dage (52 %).
Tabel 9: Antal daglige besøg af SHS-teamet ved et behandlingsforløb

Antal besøg
1
2
3
4
Total

Antal forløb
6
6
20
17
49

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16
Anm: Det totale antal er her 49 forløb, da sidste forløb ikke krævede daglige besøg, men 3 ugentlige besøg.

Følgende indsatser er anvendt ved borgerforløb, efter udskrivning fra hospitalet:
 Drænpleje
 Indgift af IV-medicin
 Anlæggelse af IV-indgang (pleje, behandling og observation)
 IV-væskebehandling
 Blodprøvetagning
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Antallet af indsatser, og hvilke indsatser, varierer fra forløb til forløb.
Risiko for genindlæggelse efter hjemtagelse fra hospital
Under et hjemtaget behandlingsforløb, er der altid risiko for, at borgeren bliver
genindlagt.
Tabel 10 viser, at ud af de 50 behandlingsforløb, som SHS-teamet har hjemtaget er 8
borgere genindlagt - det svarer til 16 %.
Tabel 10: Antal borger der bliver genindlagt under behandlingsforløb af SHS-teamet

Kommune
Ballerup
Furesø
Herlev
Total

Ja
7
1
0
8

Antal genindlagt
Nej
Total
25
32
6
7
11
11
42
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16

”Genindlæggelser er minimalt. Der, hvor man kan forebygge genindlæggelser, er tilfælde hvor
borgeren er taget for hurtigt ud af IV-behandling på hospitalet, uden at ordinere behandlingen
videre, så SHS-teamet fx kunne give dem 3 dages behandling mere. Vi får dem hjem på
tabletter, de fejlsynker, og bum - ind igen. Der er de allerede så dårlige, at vi ikke kan
håndtere dem” (Ansat på plejecenter).

Genindlæggelserne er et udtryk for, at borgerens tilstand har ændret sig, og at der
har været behov for ændring i behandlingen - eller yderligere udredning. I halvdelen
af forløbene, hvor borgeren er blevet genindlagt, har der været tale om forløb, hvor
borgerne, af forskellige årsager, har forlangt sig udskrevet til behandling i hjemmet.
Etablering af behandlingen i hjemmet har således ikke været den optimale løsning,
men den løsning, der var muligt på daværende tidspunkt. De pågældende borgere har
været meget syge. At SHS teamet har kunnet tilbyde fortsat behandling i eget hjem,
som alternativ til fortsat indlæggelse, må betragtes som en succes.
Afslutning af borgerforløb efter hjemtagelse til videre behandling i hjemmet
Tabel 11 viser, at 47 ud af 50 hjemtagelser blev afsluttet af SHS-teamet. Hvilket
svarer til 94 %. Resultatet er godt, og understøtter, at SHS-teamets indsatser ikke
medfører flere opgaver for de kommunale sygeplejersker.
Tabel 11: Antal af borgere i behandlingsforløb, hvor SHS-teamet afslutter forløbet

Kommune
Ballerup
Furesø
Herlev
Total

Nej
0
1
2
3

Afsluttet ad SHS-teamet
Ja
Total
32
32
6
7
9
11
47
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16
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Kendskab til patienten inden indlæggelse
Af tabel 12 og 13 fremgår det, at lidt over en tredjedel (36 %) af de borgere SHSteamet har haft i et behandlingsforløb efter indlæggelse på hospitalet, var kendt i
hjemmeplejen, eller bosat på plejecenter/bosted før indlæggelsen. Tabel 13 viser at
22 % af borgerne var kendt af hjemmesygeplejen.
Samlet set, er lidt over halvdelen - 58 % - af borgerne kendt af kommunerne i
forvejen – dvs. at 42 % af borgerne, der er blevet udskrevet til et behandlingsforløb
ved SHS-teamet, ikke var kendt af kommunen i forvejen.
En årsag til dette kan være, at hospitalspersonalet har udtrykt skepsis for, at udskrive
borgere til videre behandling i hjemmet, hvis de ikke også, får øget pleje sammen
med behandlingsforløbet i hjemmet.
I interviewet på Herlev/Gentofte hospital, med læger og sygeplejersker, blev det
oplyst, at de kun sender patienter hjem til egen bolig, hvis de ikke har behov for
hjemmepleje. De mener, at hvis der skal udskrives flere patienter til et
behandlingsforløb ved SHS-teamet i egen bolig, skal muligheden for akut
hjemmehjælp gennemtænkes.
Tabel 12: Antal borgere kendt i hjemmeplejen ved udskrivelse til behandlingsforløb

Kommune
Ja
6
0
0
6

Ballerup
Furesø
Herlev
Total

Kendt i hjemmeplejen
Nej
Total
26
32
7
7
11
11
44
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16

Tabel 13: Antal borgere kendt af den kommunale hjemmesygepleje ved udskrivelse
til behandlingsforløb

Kommune
Ja
7
1
3
11

Ballerup
Furesø
Herlev
Total

Kendt i hjemmesygeplejen
Nej
Total
25
32
6
7
8
11
39
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16

Tabel 14: Boligtype – borgere udskrevet til behandlingsforløb

Kommune

Ballerup
Furesø
Herlev
Total

Bosted

Eget hjem

0
0
1
1

20
5
5
30

Boligtype
Midlertidig
bolig
5
2
1
8

Plejecenter

Total

7
0
4
11

32
7
11
50

Kilde: SHS-teamet database over borgere i behandlingsforløb 31.03.16
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5.4.3.1 Udfordringer for samarbejdspartnere ved afkortning af indlæggelser
Alle samarbejdspartnere er enige om, at det er godt for borgeren, at blive udskrevet
tidligere fra hospitalet, og fortsætte en behandling i eget hjem. Det kræver en stor
erfaring og rutine af regionens læger, at tage ansvar for behandling af en patient, som
bliver udskrevet til behandling i hjemmet af SHS-teamet. En erfaring og rutine, som
ikke alle læger har oparbejdet endnu.
”Det vanskelige ved at lægge en plan for patienten kan være, at vi skal ordinere IV medicin til
flere dage, og vi skal regne ud, hvor lang tid patienten skal have medicinen. Det kan være
svært at finde overskuddet til at lave en langtidssigtet plan. Det kræver også en erfaren læge,
at lægge sådan en plan - for det er svært at spå om, hvad der sker med patienten de næste
par dage. Hvis patient er indlagt, er planlægningen mere fra dag til dag” (Læge på Herlev og
Gentofte Hospital).

Når en patient bliver udskrevet til et behandlingsforløb via SHS-teamet, kræver det tid
og ressourcer for lægen, at planlægge det videre patientforløb hos SHS-teamet. Det
kræver flere opkald, og tid til at pakke de utensilier og medicin, som patienten skal
have med - selvom de vejledninger SHS-teamet har lavet i mapperne, er udførlige.
”Selv om vejledningerne er gode, og man kan følge dem slavisk, så kræver de lidt flere opkald
og mere tid. Så er det, det er for omstændigt for mig, som læge. Så skulle arbejdsfordelingen
være anderledes. Jeg tror sygeplejerskerne i akutmodtagelsen vil synes det samme. Vi har
ikke ressourcerne til at pakke alle de utensilier, der skal med patienten hjem” (sygeplejerske
fra Herlev og Gentofte Hospital).

En sygeplejerske oplyser, at de i deres afdeling har fået SHS-teamet til selv at pakke
det fornødne udstyr. Personalet på afdelingen skulle derfor kun afsætte tid til at pakke
patientens medicin, og ”det er vi jo vant til - det har fungeret godt”.
Selvom personalet på hospitalet er bevidste om, at udskrivelse af patienter til
behandlingsforløb via SHS-teamet, kan sparer afdelingen ressourcer på den lange
bane – så oplever de, at det er tidskrævende og et for stort arbejde i
udskrivelsesøjeblikket. Tid, som kan være svær at finde.
”Hvis man ser det overordnede perspektiv, så sparer det afdelingen for ressourcer, men for
den enkelte læge er det et stort stykke arbejde” (Læge fra Herlev og Gentofte Hospital).

Det betyder alt andet lige, at der er risiko for, at SHS-teamet bliver brugt mindre i
hospitalets travle perioder – netop på det tidspunkt, hvor brug af SHS-teamet kunne
være en aflastning.
”Hvis jeg har vagt i Akutmodtagelsen, og jeg har rigtig mange patienter, som jeg skal nå at se
i en vagt, så vælger jeg det fra, fordi det er for tidskrævende” (læge fra Gentofte og Herlev
Hospital).

En anden udfordring, som personalet på hospitalet sætter i spil, er en opfattelse af, at
brugen af SHS-teamet til behandlingsforløb kræver, at patienten kan klare sig selv,
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bor i plejebolig eller har fast hjemmehjælp i forvejen. Hvis der derimod også kunne
”ordineres” pleje til borgeren på alle tidspunkter af døgnet, ville det betyde, at
hospitalet kunne udskrive langt flere patienter til behandlingsforløb, end de gør på
nuværende tidspunkt jf. afsnit 5.4.3.
”Man kan sige, at for de borgere der bor i eget hjem, er SHS-teamet ikke så brugbart for
behandlingsforløb. Der mangler plejedelen. Så hvis det skulle kunne fungere optimalt, så skal
der øget pleje oveni (Ansat Herlev og Gentofte Hospital).

”Plejedelen halter langt bagud i forhold til behovet for, at vi kan sende patienter hjem. Så det
begrænser brugen af SHS-teamet, selvom de [SHS-teamet] står til rådighed næsten hele
døgnet (Ansat Herlev og Gentofte Hospital).

20 % af de patienter, der bliver udskrevet til behandlingsforløb, bor på et plejecenter.
De ansatte fra Plejecentrene, der er interviewet i forbindelse med denne evaluering,
mener ikke, at kommunerne er klar til at modtage, så dårlige borgere fra hospitalet.
De borgere, der bor på plejecentrene i dag, er komplicerede nok. En udtrykker ”det er
nærmest patienter i eget hjem”.

Personalet fra et plejecenter er bekymrede for, om de kan løfte opgaven. En stor del
”Jeg tror, hospitalet ser et problem – det løser vi. Når en borger bliver syg og dårlig, så
medfører det jo andre komplikationer, som der også skal tages hånd om på plejecentret - og
det tænker hospitalet ikke ind. Der kan jo også være hele den her genoptræning efter. Der er
jo rigtig mange elementer. Det er ikke nok, at hun har fået fjernet en infektion, og SHSteamet
lige
kanskal
klare
resten
- forpåpasselig
de [borgerne],
kan Hvis
havehospitalet
så mangesiger,
konkurrerende
”Jeg tror,
man
være
meget
med det.
at hvis deting
kan oven
det
i,
som
man
ikke
har
øje
for.
Det
er
specialister
på
sygehusene.
Man
har
ikke
helhedssynet
og det, så kan vi udskrive. Det man bare skal huske er, at det kommer ikke til at fungere i den
mere”
(Ansat
på plejecenter).
virkelige
verden,
fordi SHS-teamet har ikke så mange ansatte, at de kan stå ude på
plejecentrene hele tiden. Man skal lige huske, at det personale, der står herude som
udgangspunkt er hjælpere og så er der assistenter, men lige nu er der en udfordring med at
rekruttere assistenter. Så vi har ikke nok assistenter. Så du kan sige, at du kan
kompetenceløfte. Men man skal passe rigtig meget på, at man på politisk niveau siger yeah,
det siger hospitalerne, så gør vi det. Så bliver jeg nød til at sige, det kan vi på ingen måde
honorere ude i basisplejen” (Ansat på plejecenter).

af personalegruppen er social- og sundhedshjælpere, som ikke er uddannet til at
varetage borgere med komplekse problemstillinger. Samtidig har plejecentrene svært
ved at rekruttere social- og sundhedsassistenter, og der er i forvejen ikke mange
sygeplejersker ansat på plejecentrene. Der er derfor et stort behov for SHS-teamets
assistance, men SHS-teamet kan jo ikke være alle steder - som en fra et plejecenter
udtrykker det. De [personale på et plejecenter] ser midlertidige pladser med øget
sygeplejefagligt personale, som en løsning – et sted hvor også borgere fra
plejecentrene kan være midlertidigt, ved komplekse behov. Ligesom det i dag er
muligt for borgere, der ellers bor i eget hjem.
5.4.4 Delkonklusion – virkning af SHS-teamets indsats
SHS-teamet har været med til at forebygge (gen)indlæggelser, kvalificeret
indlæggelser og afkortet indlæggelser, som var et mål for projektet.
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Alle samarbejdspartnere er enige om, at borgeren har bedst af, at komme tilbage til
vante omgivelser, hurtigst muligt. Evalueringen viser, at det fortsat kræver
udviklingstiltag, at øget antallet af udskrivelser til behandlingsforløb via SHS-teamet.
Hospitalernes personale i talesætter udfordringer om:
 At det kræver en erfaren læge, at tage ansvar for udskrivelser til behandlingsforløb
via SHS-teamet – og beregne borgerens behandlingsforløb/medicin flere dage ud i
fremtiden.
 At det kræver øget mulighed for at kunne visitere pleje til borgeren på alle tider af
døgnet, hvis borgeren skal udskrives til eget hjem, og ikke har hjælp i hjemmet i
forvejen.
 At det i travle perioder, er for tidskrævende for den enkelte læge og afdeling, at
pakke udstyr og medicin til borgerens behandlingsforløb via SHS-teamet – til trods
for de vejledende mapper, som teamet har lavet til hospitalets afdelinger.
Plejecentrenes personale i talesætter udfordringer om:
 At kommunerne ikke er klar til at modtage så dårlige og behandlingskrævende
borgere på plejecentrene.
 At personalet på plejecentrene ofte står uden den nødvendige sygeplejefaglige
ekspertise det kræver, at få en borger hjem til et behandlingsforløb via SHSteamet.
 At det er svært at rekruttere de rette fagpersoner til stillingerne på et plejecenter
(red. Sosu-hjælpere og –assistenter).
5.5 Borgerens behov for og vurdering af SHS-teamet
Følgende afsnit fokuserer på borgernes behov for SHS-teamet – både set ud fra et
fagligt synspunkt (relevans) og ud fra borgernes egne vurderinger og oplevelser af
SHS-teamet.
5.5.1 Borgernes behov for og vurdering af SHS-teamet
Kommunernes borgere oplever, at det er en stor gevinst at kunne blive behandlet i
eget hjem, og det skønnes der også at være fagligt grundlag for.
Indlæggelse kan skabe forvirring
Mange af de borgere, som har behov for besøg af SHS-teamet, er ældre, svage eller
på anden vis skrøbelige borgere, som bliver forvirret af en (gen)indlæggelse.
Det kan derfor være til gavn for borgeren, at (gen)indlæggelse helt kan undgås – eller
at borgeren får mulighed for at komme tidligere hjem i vante omgivelser, med SHSteamet til videre sygeplejefaglig behandling.
”Det kan være ret forvirrende for en patient at blive indlagt. Patienten føler større tryghed i
eget hjem. De demente f.eks. kan have meget svært ved at kooperere til en indlæggelse”
(Praktiserende læge).

Hurtigere sygepleje faglig vurdering og dermed hurtigere lægelig behandling
Med etableringen af SHS teamet, er der skabt mulighed for, at praktiserende læger
kan sende en SHS- sygeplejerske ud til en vurdering af en borger. Vurderingen kan
indeholde forskellige screeninger og sygeplejefaglige vurderinger, som er vigtige for
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lægen i forbindelse med diagnosticering og opstart af behandling. Det kan fx være i
tilfælde, hvor borgeren er for svag til at komme til den praktiserende læge, og den
praktiserende læge ikke har mulighed for at tage på hjemmebesøg, før senere på
dagen.
Beboere på plejecentre er dårligere end tidligere
En stor del af SHS-teamets besøg går til beboere på plejecentrene. En forklaring kan
være, at beboerne på plejecentrene i dag er langt dårligere, end førhen. I takt med at
beboerne er blevet tiltagende dårlige, er nomineringen af sygeplejersker på
plejecentrene ikke steget. Selv på store plejecentre, er der kun en sygeplejerske i
dagvagt, og ingen om aftenen eller i weekender.
Der kræves som minimum et uddannelsesniveau som sosu-assistent, for at kunne
varetage pleje af disse beboere, der generelt er svagere og dårligere - men det er
svært at rekruttere denne faggruppe, og de mangler den sygeplejefaglige erfaring, til
at stå alene med borgerne.
Det er derfor til stor gavn for den berørte borger, at plejepersonalet kan ringe til SHSteamet for sparring eller håndtering af en konkret situation – især i
ydertidspunkterne, hvor der ikke er en sygeplejerske på plejecentrene. Havde SHSteamet ikke eksisteret, var borgerne højst sandsynligt blevet indlagt, i langt større
målestok.
5.5.2 Borgernes egen vurdering og oplevelse
Borgernes tilfredshed
Sygeplejerskerne i SHS-teamet bliver beskrevet som kompetente, grundige, søde,
nærværende og imødekommende. På baggrund af interview med borgere og
samarbejdsparters udtalelser, står det klart, at de fleste borgere er yderst tilfredse
med SHS-teamet. I interviewene blev borgerne spurgt om deres tilfredshed med SHSteamet på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er yderst tilfreds. Alle svarede 10.
”Det [besøget af SHS-sygeplejerske] vil jeg vurdere til 10. Jeg har overhovedet ikke noget at
klage over” (borger).

Når der bliver spurgt ind til, hvorfor de vurderede kontakten til 10, var det gængse
svar; ”Jeg har ikke noget at klage over”.
En tilfreds borger fortæller om sin oplevelse med SHS-teamet efter et hospitalsophold
i nedenstående case.

Case: Afkortet hospitalsophold for borger med assistance fra SHS-teamet
Min sygehistorie begynder med indlæggelse på Hillerød Hospital. Her fik jeg konstateret
infektion i rygsøjlen. Behandlingen var antibiotika i drop i fire uger, indlagt på hospitalet.
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Selv om der er dejligt på Hillerød Hospital, ville jeg gerne flyttes til Herlev Hospital, hvor jeg
hører til. Dette fik jeg lov til, og det blev mit store held.
Efter få dage på Herlev Hospital kom jeg i kontakt med SHS-teamet Jeg blev tilbudt at komme
i hjemmebehandling med antibiotika, tre gange om dagen. Det sagde jeg selvfølgelig ja tak
til. Samme dag blev jeg udskrevet til behandling i hjemmet.
Det blev begyndelsen til en god oplevelse med SHS-teamet. Tre gange i døgnet fik jeg besøg
af disse dygtige og professionelle sygeplejersker. Den tætte kontakt og omsorg de viste, vil
jeg aldrig glemme.
Jeg vil gerne rette en stor tak til SHS-teamet. Jeg synes, det er en stor ting, at kunne blive
behandlet i hjemmet, og efter få dage sluttede behandlingen, da mine infektionstal var blevet
fine. Jeg er nu overgået til piller og ét ugentligt besøg på ambulatorium.
Tak til Ballerup Kommune, der i samarbejde med Herlev og Furesø Kommune har medvirket
til SHS-teamets oprettelse.
Jeg håber også, at disse kommuner vil fortælle andre om projektet, da jeg er sikker på, at der
er større helbredelseseffekt ved det, og måske en besparelse på hospitalernes sengepladser.

Den store tilfredshed blandt borgerne stemmer godt overens med SHS-teamets
indtryk og oplevelse ude ”i marken”. En SHS-sygeplejerske fortæller dog om en enkelt
oplevelse, hvor borgeren var utilfreds med at skulle hjem fra hospitalet til videre
behandling.
”… nu har jeg i hvert fald været ude hos en, som havde den opfattelse, om vi var blevet så
fattige i Danmark, at vi ikke havde råd til at behandle vores syge mennesker på hospitalerne
mere. At man bare skulle sendes hjem syg. Hun var jo en ensom, ældre dame, og havde set
det lidt som (det er jo nogle ældre, der bor alene)et ophold, at komme på hospitalet og få
noget mad - hvor der er liv og aktivitet. Det bliver de frarøvet ved at blive sendt hjem, på
denne her måde. Og hun var virkelig skuffet over, at skulle hjem så hurtigt. Var vi virkelig
blevet så fattige, og hun havde betalt sin skat” (SHS-sygeplejerske).

En fordel ved at kunne blive behandlet i eget hjem, er også at undgå transport til og
fra hospitalet. Transporten kan være meget vanskelig at overskue, og kræver mange
kræfter for syge borgere. Har borgeren ikke selv mulighed for at transportere sig,
bliver de fx kørt af Falck – hvor der ofte er flere borgere med samtidig. Det kræver
både tid og energi, hvis man i forvejen er svækket.
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”Det betyder, så utroligt meget, for alene det, da jeg så skulle køre hjem, så kommer man ud i
kulden, og tværs over, det er heller ikke klogt, man kan meget nemt få et eller andet. Det er
ikke en kritik af Falckmanden – ja jeg ved ikke om det er Falck, men så skal han først have
den ene ind, og så skal han have den næste, og så kan han så køre mig op, og der står jeg så
i kulden. Det synes jeg ikke er smart. Det er et sygt mennesker, der kan blive forkølet af det”
(borger).

En borger fortæller desuden, at for ham var det en fordel at komme hjem i vante
omgivelser, hvor genoptræningen også kunne fortsætte. Borgeren havde haft et langt
forløb på hospitalet og blev taget hjem til behandling af SHS-teamet.
I dialogen med borgerne, bliver der ikke nævn mange ulemper ved SHS-teamets
funktion. Det eneste, der bliver nævnt er


at man ved at blive udskrevet hurtigere fra hospitalet, mister den daglige dialog
med lægen, hvor man kan drøfte behandlingen, og hvordan man i øvrigt har det.
Det kunne en borger godt savne, men omvendt sagde vedkommende også, at
SHS-teamet havde kontakten til lægen, og det var borgeren tryg ved.



At når behandlingen kræver flere besøg om dagen fra SHS-teamet, er det
skiftende sygeplejersker fra teamet, man får besøg af, og det kan være mange
mennesker at forholde sig til, på kort tid.
Men det er ikke anderledes på hospitalet. Det kan dog overvejes i den daglige
planlægning, at det så vidt muligt er den samme sygeplejerske, der kommer ud til
borgeren i en dagvagt.



At det kan være en ulempe at få fx IV-behandling i hjemmet i stedet for på
hospitalet – fordi tidspunktet for behandlingen kan ligge sent på aftenen. I
hjemmet betyder det, at borger og evt. ægtefælle skal holde sig vågen længere –
på hospitalet kan de ligge sig til at sove.

Kvalitet
Borgerne oplever en god kvalitet af de indsatser de får, og de har indtryk af, at hvis
der er noget SHS-teamet er i tvivl om ved behandlingen, så kontakter de enten
praktiserende læge eller hospitalet efter behov.
”De virker meget professionelle. Det gik bare så let. Lige så professionelt som på sygehuset”
(borger).

Tryghed
Alle borgerne har givet udtryk for, at de var trygge ved at blive behandlet i eget i
hjem. De oplever SHS-teamet, som fagligt kompetente med en stor erfaring fra
hospitalsverdenen om sygdomme.
Det skaber også tryghed, at borgerne oplever SHS-sygeplejerskerne som søde, åbne
og imødekommende, og at de oplever, at SHS-teamet er nærværende, og har tid til
det enkelte besøg.
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”Man bliver i godt humør, når de er her. De har styr på det, de laver. De taler alle sammen,
som om man kender dem i forvejen. Det er hjemligt og trygt. De har god erfaring fra
hospitalet om sygdomme og sådan – det er meget trygt” (borger).

Det fremgår tydeligt, at SHS-sygeplejerskernes faglige og personlige kompetencer
betyder meget. Det skaber tryghed hos borgeren.
Sammenhæng
Borgeren oplever sammenhæng i deres behandlingsforløb, forstået på den måde, at
de oplever, at SHS-teamet har dialog med enten hospitalet eller med den
praktiserende læge om behandlingen.
Borgere der er i et behandlingsforløb fx over flere dage, eller hvor de har besøg flere
gange om dagen, bemærker samtidig, at SHS-teamet arbejder godt sammen internt.
Sygeplejerskerne ved, hvad hinanden laver, og hvad der er sket på de foregående
besøg, selvom de ikke selv har været der. Det medvirker til en oplevelse af
sammenhæng i behandlingen.
”Vi kan godt mærke, at her er der et team, der arbejder sammen og giver kommunikationen
videre. De henter også oplysninger på Herlev Hospital” (borger).

5.5.3 Delkonklusion – borgernes behov for og vurdering af SHS-teamet
Et mål for projektet var, at borgerne skulle opleve tilfredshed, kvalitet og tryghed i de
forløb, som teamet er involveret i – ligesom borgerne skulle opleve sammenhæng i
den tværsektorielle indsats.
Evalueringen viser, at borgerne er yderst tilfredse med SHS-teamet, de er trygge ved
SHS-teamets arbejde, og oplever en god kvalitet af den sygepleje, de modtager.
Borgerne oplever også sammenhæng i deres behandlingsforløb, forstået på den måde,
at SHS-teamet har dialog med enten hospitalet eller med den praktiserende læge om
behandlingen efter behov.
I forhold til borgernes behov for SHS-teamets indsatser, set ud fra et professionelt
syn (relevans), viser evalueringen understøttende fakta:





Borgerne kan i højere grad undgå unødvendige (gen)indlæggelser, ved SHSteamets sygeplejefaglige vurdering af deres tilstand og behov.
Skrøbelige og udsatte ældre borgerne er bedre stillet ved at minimere skift fra
miljø til miljø.
Borgerne undgår transport til og fra hospitalet eller de praktiserende læger, som
ofte kan være vanskelig at overskue for den ældre, svage og svækkede borger.
En sygeplejefaglig vurdering af borgers behov og tilstand i hjemmet, kan sikre, at
borgeren kommer hurtigere i behandling – fx når egen praktiserende læge ikke har
mulighed for, at tilse borger med det samme.
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Det er en fordel for borgerne, at et aktuelt hospitalsophold kan afkortes ved, at
SHS-teamet kan varetage den videre behandling i hjemmet.
Borgere på plejehjemmene er langt dårligere end førhen og kommunernes
sygepleje har ofte ikke ressourcer til at dække plejecentrenes behov om aftenen
og i weekenderne. Her er SHS-teamets kompetencer og tilgængelighed med til at
forhindre en række unødvendige indlæggelser, på grund af personalets faglige
utryghed, og manglende sygeplejefaglige kompetencer (sosu-hjælpere og –
assistenter).

6 Konklusion og udviklingspotentialer
Konklusionen er en kort sammenfatning af evalueringens resultater. Under hvert tema
i resultatafsnittet er hovedpunkterne samlet i en delkonklusion, og her vil det være
muligt at finde uddybende oplysninger til hvert af de 5 måltemaer.
Der var opsat et overordnet formål med etableringen af SHS-teamet, og under de 5
måltemaer en række succeskriterier. Måltemaerne og succeskriterierne er ikke direkte
målbare, og derfor er det ikke muligt, at konkludere i hvor høj grad målene er nået.
Det er derfor målopfyldelsen, der er beskrevet i konklusionen, efterfulgt af en oversigt
over synlige udviklingspotentialer omkring SHS-teamets fortsatte virke.
Alle 5 måltemaer og underliggende succeskriterier er opnået:


SHS-teamet er etableret og udfører blandt andet specialiseret sygeplejefaglige
indsatser, som ikke var til stede i kommunerne i forvejen.



Borgerne tilbydes i stigende grad specialiseret behandling, vurdering og
opfølgning i eget hjem, frem for på hospitalet. Der har været 50
behandlingsforløb på 1 år.



SHS-teamet superviserer, sparrer og oplærer den kommunale
hjemmepleje/sygepleje i praktiske færdigheder. Det skaber mulighed for
videreudvikling af personalets opgaveportefølje på sigt, dog med kvalitet og
hyppighed for øje. Samarbejdet med, og på tværs af de tre kommuners
hjemmepleje/sygepleje, er i fortsat udvikling.



SHS-teamet er tilgængeligt i tidsrummet 7.30–23:00, året rundt, og
samarbejdsparterne oplever stort set entydigt, at SHS-teamet altid er til at få
fat i.



Der er lavet samarbejdsaftaler mellem SHS-teamet og relevante
samarbejdspartnere, som bliver revideret løbende i takt med udvikling og nye
tiltag.



Der er dannet nye tværkommunale samarbejdsrelationer, og der er fokus på at
udvide rammen for samarbejdsrelationen, især i forhold til kommunernes
arbejde og ramme i sygeplejen.
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Der er etableret nye samarbejder på tværs af sektorer og kommuner via SHSteamets arbejde og funktion:
o

o

Hospitalerne arbejder tæt sammen med SHS-teamet om at afkorte
borgernes hospitalsophold, hvor det er muligt (herunder
behandlingsforløb via SHS-teamet i eget hjem). Der er fokus på
videreudvikling og optimale retningslinjer for SHS-teamets muligheder på
området, herunder udfordringer som fx planlægningsfasen på hospitalet
og lægens erfaringsniveau.
Samarbejdet mellem praktiserende læger og SHS-teamet spirer, og som
en afledt konsekvens af det, er SHS-teamet ofte ind over borgere i
kommunerne for kvalificering af en mulig indlæggelse og/eller opstart af
behandling i hjemmet.



SHS-teamet medvirker i relativ stor grad til
o at undgå (gen)indlæggelser på unødvendig indikation.
o at sikre kvalificerede indlæggelser både via sygeplejen, plejecentrene og
praktiserende læger.
o i stigende grad, at afkorte borgernes hospitalsophold.



Borgerne er tilfredse med kvaliteten af SHS-teamets arbejde, og føler sig tryg i
alle forløb; udredning, behandling og opfølgning. Samtidig oplever borgerne en
tæt kontakt mellem SHS-teamet og hospitalerne eller praktiserende læge efter
behov – det vil sige sammenhæng i den tværsektorielle indsat.

Ved evalueringen, er en række udviklingspotentialer synliggjort, om ikke før:


Dataregistreringen og tilbagemeldingerne fra samarbejdsparterne tyder på, at
SHS-teamet også fremadrettet vil opleve en støt stigende grad af henvendelser.
Ikke mindst i takt med, at samarbejdspartnerne bliver bekendt med SHSteamet, og får stadig større tillid til SHS-teamets specialiserede, såvel som
almindelige, sygeplejefaglige kompetencer.



SHS-teamet kvalificerer allerede en hel del (gen)indlæggelser i de tre
kommuner – og er derfor en vigtig brik i at forhindre unødvendige
indlæggelser. Teamet forventer, at kunne bringe antallet ned på et absolut
minimum i kommunerne - i takt med, at både den almene praksis, hjemme- og
sygeplejen og plejecentrene får bedre kendskab til SHS-teamets kompetencer
og muligheder.



Der skønnes at være et bredt udviklingspotentiale for typer af
behandlingsmuligheder, som kan tilbydes i borgernes eget hjem/plejecenter frem for på hospitalerne.



Både plejecentrene og de praktiserende læger skønnes især, at gøre brug af
SHS-teamet i stadig stigende grad. Plejecentrene; især på grund af manglende
sygeplejefaglige kompetencer i ydertimer og weekender - og lægerne fordi de
med SHS-teamets kompetencer, kan træffe beslutning om en behandling eller
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behov for indlæggelse på et kvalificeret grundlag, selvom de ikke selv har haft
mulighed for at tilse borgeren.


Sygeplejen bruger ofte SHS-teamet ved ressourcemæssige udfordringer i
forhold til akutte borger-situationer – igangværende fokus på ensretning og
strukturerede retningslinjer, kan være med til at optimere dette samarbejde.



Der er fokus på, at få ensrettet de tre kommuners sygepleje, for at opnå en
bedre synergieffekt, og en optimering af deres brug af, og behov for, SHSteamets muligheder.



Kommunernes eksisterende sygepleje har i opstartsperioden været usikre på
SHS-teamets overordnende formål og relevans. Det er en udfordring, der
allerede ledelsesmæssig er fokus på, og der er igangsat initiativer på området.



It-mæssigt er der fortsat udviklingspotentiale for optimering af SHS-teamets
muligheder, både på den kommunale og regionale side.



Hospitalets personale i talesætter en række udfordringer, ved at gøre brug af
SHS-teamet, herunder behov for lægefaglig ekspertise og rutine, samt den
tidsmæssige faktor på den korte bane, ved at skulle planlægge et
behandlingsforløb i borgers hjem eller plejecenter via SHS-teamet.



Personalet på plejecentrene udtrykker bekymring for at modtage et stigende
antal borgere tidligere hjem fra hospitalerne til behandlingsforløb via SHSteamet – idet plejecentrenes beboere allerede i dag er langt dårligere end de
var førhen.

Sammenfattende konklusion
Sammenfattende kan evalueringen konkludere, at SHS-teamet har været en succes.
SHS-teamet har haft stor betydning for både kommunernes borgere og SHS-teamets
samarbejdspartnere, der overvejende har positive tilbagemeldinger om teamet. Alle
udfordringer er ikke løst i projektperioden, men der er opnået en række erfaringer,
som kan bruges som afsæt til det videre arbejde.
Der er fortsat uudnyttede potentialer i SHS-teamet virke, og nogle af
samarbejdspartnerne er først rigtig begyndt at bruge SHS-teamets muligheder i
efteråret 2015. Der er fremadrettet rig mulighed for at få teamet og dets kompetencer
udnyttet fuldt ud, da SHS-teamet, som en fælles beslutning, er kommet for at blive.
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BILAG 1: VISITATIONSSEDDEL

Dato_____________________

KL.____________________ Initialer:_____________________

Hvem ringer? Navn og titel: _________________________
PL

Hjemmesygepl

hjemmepleje

Tlf. nr. _______________

Visitationen

Plejecenter ______________

Hospital afd. (hvilken) ________________________________ Andet__________________
Borgers navn:_________________________________
Adresse:_______________________________________
Borgers tlf. nr._________________________
Er borger kendt af hjemmesygeplejen

CPR.___________________
Kommune:_______________

Nøgleboks
Hjemmeplejen

Ikke relevant
Isolation

Egen læge og egen læges akut nr._______________________________________________
Ydrenr:__________________
Er visitation/hjem spl adviseret/adspurgt om opgave? ja
nej
Hvem har godkendt den til SHS (navn og hvorfra) _______________________________
Hvad er årsagen til henvendelsen – hvad er bekymringen?

Andre kendte sygdomme- borgers habituel tilstand:
Besøgs tid start ____________ Besøgstid slut___________
Cave________________________
TP_________ SAT______% RF____ BT_____/____ Puls_____regelmæssig
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uregelmæssig
Urinstix taget

Sendt til D+R

Hvad viser u-stixen__________________

Observationer :
Ordinerede blodprøver:

Svar på blodprøver:

Væsketal (Na, Ka, crea)
Infektionstal (CRP, leucocytter, diff, trombocytter)
INR
Hgb
Blodsukker
CRP
Øvrige___________________________

____________
____________
____________
____________
____________
____________

Plan:
Har dit besøg / din indsats forhindret en indlæggelse Ja

Nej

Følgende ydelser er registreret i Care:
Første besøg d. _____________________ Sidste besøg d. ___________________
SHS sygepl.:______________________________________
Advis/edifact sendt til hvem og hvornår______________________________________________
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BILAG 2: STILLINGSBESKRIVELSE

Stillingsbeskrivelse,
Sygeplejersker ansat i afdelingen for specialiseret sygepleje
Dato:
Navn:
CPR:
Organisatorisk placering:
Ballerup kommune, visitation og hjælpemidler, afdelingen for specialiseret sygepleje indsats.
Nærmeste leder er den daglige leder af SHS teamet.
Stilling:
Sygeplejerske med specialiseret sygeplejefaglige kompetencer
Faglige kompetencer - Teoretisk viden og metoder, samt professionskompetence
Specialiseret kompetence indebærer at danne sig et fagligt overblik over den sygepleje der skal anvendes i
en given situation for borgere i deres omgivelser, samt at kunne integrere og koordinere viden og
færdigheder i sygeplejen, imellem samarbejdspartner og interessenter i omgivelserne
For at kunne dette skal du selvstændigt:
 kunne observere, pleje og indlede sygepleje til borgere iværksat af forskellige samarbejdspartnere
 Og altid i samarbejde med læge, iværksætte diagnostik og behandling.
 Integrere og koordinere sygeplejefaglig viden, principper og metoder i behandlingen til borgeren.
 Kunne påtage sig ansvar for det etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige, der er forbundet med at
behandle borgeren i eget hjem.
 Agere ansvarligt indenfor egne sygeplejefaglige kompetencer og ansvarsområder, samt have
kendskab til lovgivningen for sygepleje autorisationen og dens handlefelt.
 Kunne indgå i tværfagligt samarbejde, og udvise respekt for det tværfaglige samarbejde og
individuelle kompetencer.
 Kunne agere positivt og roligt i komplekse sygeplejefaglige situation, hvor ukendte og uafprøvet
sygeplejefaglige handlinger skal i anvendelse.
 Kunne reflektere, inddrage nyeste forskning, inddrage ny praksiserfaring og bidrage til at udvikle
nye arbejdsgange, vejledninger og procedurer.
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Kunne forholde sig helhedsorienteret og konstruktivt kritisk til borgerens forløb og sikre fokus på
kvalitet og kvalitetsudvikling.
Kunne have ansvar for koordinering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde til sikring af det
bedst mulige behandlingsforløb for borgeren
Kunne se kritiske situationer som platform for udvikling og implementering af opgaver indenfor
sygeplejen.
Kunne anvender teknologi og holde sig orienteret og opdateret om mulighederne indenfor
området, samt at kunne formidle viden videre til andre samarbejdspartner, opsøge og
implementere ny viden.
Kunne undervise borger/pårørende samt andre interessenter, om generelle og specifikke forhold,
vedr. akut og kompleks sygepleje, livsstilsfaktorer, miljøpåvirkninger m.m. der fremmer og
forebygger sundhed og som tager udgangspunkt i den enkelte borger.
Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling løbende, med det formål at udvikle praksis og
implementere nyt, samt sikre høj specialisering gennem inddragelse af egen og andres forskning og
omsætning/transformation til praksis.
Kunne arbejde ud fra evidens og forskning, for at skabe bedst mulig praksis.
Kunne bidrage til at udvikle strategier for kompetenceudvikling/udvikling af praksis.
Kunne bidrage til, og i samarbejde med kollegaer, kunne udvikle dokumentationen med nye
modeller /skabeloner og metoder.
Kunne bidrage til udarbejdelsen af nye regler og procedurer, samt udfærdige brugervejledninger.
Kunne undervise og formidle, relevant faglig viden til kendte målgrupper, samt deltage i
undervisningen af elever, studerende og kollegaer, hvor det findes relevant.

Personlige og sociale kompetencer indebærer at:
















Have indgående kendskab til eget ansvars- og kompetenceområde på et fagligt kompetent niveau,
herunder bidrage med viden til behovet for udviklingen af det faglige kompetenceområde
have fokus på kvaliteten af sygeplejen og bidrage med at skabe ny kvalitetsbevidsthed i og omkring
borgeren som højner kvaliteten og bidrage til at borgeren oplever kvalitet i deres forløb.
Have fokus på den enkelt borgers situation og gennem erfaring og viden, bidrage med nye metoder
og redskaber til sikring af en positiv borger- og pårørendeoplevelse, samt bidrage til en tvær- og
samarbejdsfaglige relation med borgen i centrum.
Have en forandringsvillig tilgang til sygeplejen og de sammenhænge denne indgår i ift. det
omgivende samfund, politiske og økonomiske rammer.
Have høj arbejdsmoral, med stor stabilitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.
Have engagement i vedvarende udvikling og nysgerrighed på specialisering af sygeplejen.
Kunne arbejde selvstændigt og med fokus på team- og samarbejde i forhold til opgaveløsningen,
udviklingen og sparringen om faglige problematikker.
Kunne bidrage med aktiviteter der styrker trivsel i teamet og sikrer et godt arbejdsmiljø.
Have en fagligt begrundet gennemslagskraft.
Kunne give faglig sparring og vejledning, til forskellige grupper og interessenter.
Have fagligt overblik i opgaveløsningen, at kunne prioriterer opgaverne forsvarligt ud fra visioner,
mål og værdigrundlag for sygeplejen i teamet.
Have en klar og tydelig kommunikation med kollegaer og samarbejdsarbejdspartnere.
Kunne anvende sin interkulturelle forståelse om forskelligheden i samfundet og dens indvirke på
sygdom, sundhed og empowerment.
være omstillingsparat og bidrage positivt til implementering af nye tiltag
kunne agere hensigtsmæssigt på forandringer og udfordringer både faglige, som organisatoriske.
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Organisatoriske kompetencer indebærer at:
 Have kendskab til kommunernes og praktiserende lægers struktur, strategi, herunder
nødvendigheden af disse. Er i stand til kvalificeret at drøfte og deltage i udviklingsarbejde på
organisatorisk strategisk niveau i kommunerne.
 Anvende viden om kommunens, afdelingens og teamets mål, herunder bidrage med at opstille
strategier, foretage justeringer og forandringer, samt evaluerer og videreudvikle kommunen,
afdelingen og/eller teamet.
 Kendskab til visionen og værdigrundlaget for kommunen, afdelingen og teamet..
 Bidrage positivt til at værdierne efterleves og reflekteres i arbejdet med borgere, pårørende, samt
kollegaer,
 Have viden om arbejdsmiljøets betydning, herunder egen og andres roller og adfærd, samt
arbejdsmiljørepræsentantens ansvars- og arbejdsområde, samt ledelsens ansvar for arbejdsmiljøet.
Kan indgå i diskussioner til forbedring og udvikling af arbejdsmiljøet. Kan udvikle
skabeloner/skemaer til måling af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.
 Have kendskab og holde sig ajour med samfundsudviklingen, de økonomiske, politiske og
organisatorisk forhold som har indflydelse på teamet og opgaveløsningen.
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BILAG 3: DE TRE KOMMUNERS ENSRETTEDE, SYGEPLEJEFAGLIGE INDSATSER – 26 STK.

Hvad dækker de 26 indsatser i SHS teamet
0.1 Sygeplejefaglig udredning – klinisk vurdering
0.3 Koordinerende indsats – kontakt til egen læge, 1813 og andre
samarbejdspartnere i forhold til borgerforløbet. Herunder fysiske besøg hos
samarbejdspartnere i forhold til borgerforløbet
3.1 Sondeanlæggelse, skift, seponering – herunder sondepleje, hudproblemer
relateret til sonden, gælder både PUG, PEG og nasalsonder
3.3 IV væskebehandling – både opsætning og nedtagning
3.3 IV indgang pleje, behandling og observation – både PVK og CVK, plasterskift
mm.
3.3 PVK anlæggelse, skift og seponering
3.5 Væske pr. os – når vi giver dem væske pr. os eller er med til at opstarte
væskeskema
4A.7 Traumesår – herunder opfølgning på et traumesår
5.1 Samarbejde med netværk – det skal sættes på hvis man gør noget ud over
alm. snak med de pårørende
5.2 Særlig indsats ift. kommunikation med borgeren – hvis man skal oplære,
vejlede eller anden pædagogisk indsats overfor borgeren.
6.1 Misbrugsindsats – skal benyttes hvis hovedopgaven er relateret til misbruget.
7.1 Sugning
7.3 Blodtryk, puls og temperatur – bruges også når vi tager SAT

variabel
20 min

7.3 Blodprøvetagning – CRP, INR, Hgb, BS og blodprøvetagning i al almindelighed
9.1 Smerteudredning – afdække sammenhængen mellem smerteklager, adfærd og
objektive kliniske fund
9.1 Smertelindring – dæmpe og lindre og mindske smerten ved hjælp af midler
eller metoder
11.1 Palliation – skal altid bruges evt. sammen med andre relevante indsatser, når
borgeren er terminal, opgaver relateret til tryghedskassen
11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse – består i sundhedsrelaterede aktiviteter,
der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psyko- sociale problemer,
eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden. Eks. udlevering af PEP fløjte,
forebyggelse af tryksår, indtagelse af inhalationsmedicin
12.2 Urinvejsinfektion, observation, pleje og behandling – stiks, D+R, opstart
af antibiotika, opfølgning i forhold til UVI
12.2 Urinvejsproblemer, observation pleje og behandling – skylning af kateter,
blod i urinen, smerter omkring kateter, problemer med vandladningen
12.4 Drænpleje – alle typer af dræn herunder, skyl, plasterskift, tømning,
seponering
12.4 RIK – gælder også SIK
12.4 Kateteranlæggelse, skift, seponering - herunder tjek af ballon og placering
af eksisterende kateter
12.6 Mave-tarmproblemer pleje, behandling og observation – obstipation,
diarre´, clostridier mm, laksantiabehandling, smerter relateret til, kost og
væskeindtag, stomi herunder hudproblemer ved stomi

20 min
20 min

13.3 IV-medicin – kemopumpe, antibiotikabehandling,
13.4 Injektionsgivning – SC, IM, injektion relateret til tryghedskassen

variabel
15 min

30 min
30 min
10 min
20 min
20 min
20 min
15 min
20 min
20 min
20 min
20min

15 min
15 min
20 min

20 min
30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
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BILAG 4: EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE
Interview med hjemmesygeplejen
Tid:
Temaer
Briefing og præsentation: (10
min.)
Rammer

Interviewspørgsmål
- Jeg præsenterer mig selv, baggrund
-

-

Interviewet varer 1,5 time.
Der anvendes diktafon (tilladelse til at optage
samtale), anonymt og data behandles fortroligt
Det vil være et semistruktureret interview, jeg vil
derfor optræde styrende, jeg vil holde pauser og
afbryde. Det er ikke fordi, at det ikke er relevant, men
fordi der er nogle mål med projektet, jeg gerne vil
have belyst.

Forventninger
Emner for interview
Kort præsentation af
deltagere

Sig til hvis der er spørgsmål, I finder utydelige eller
uforståelige
Snak en af gangen

-

Hvilke hovedemner vil der komme ind på i løbet af
interviewet

-

(navn, profession, ansættelsesperiode)

SHS-teamet: (20 min.)

3) I hvilke situationer anvender i SHS-teamet?
4) Hvordan oplever I samarbejdet med SHS-teamet?
5) Hvad oplever I, at SHS-teamet bidrager med?
-Hvilken forskel gør SHS-teamet for jeres patienter?
6) Hvad synes I, at SHS-teamets styrker og svagheder
er?
7) Oplever I, at I får tilbudt oplæring af SHS-teamet?

Struktur: (15 min.)
Der er fra projektets opstart
udarbejdet en
samarbejdsaftale mellem jer
og SHS-teamet

8) Hvordan anvender i aftalerne?
9) Er der tilfælde, hvor aftalerne forbigås?
10) Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i
aftalerne?
- Bliver kontakten mellem jer og SHS-teamet målrettet
af, at der er indgået samarbejdsaftaler?
Hvorfor/hvorfor ikke
11) Hvilke ændringer er sket og hvilke ønskes i aftalerne?
12) Hvem er aktiv i ændringsprocesserne?

Teamets/projektets bidrag til
udvikling af tværkommunalt
og –sektorielt samarbejde:
(25 min.)

13) Hvordan opfatter I/vil I beskrive det tværsektorielle
samarbejde mellem jer, SHS-teamet, hospital og de
praktiserende læger?
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Et af formålene med
projektet er, at det skal spille
en væsentlig rolle i
udviklingen af det
tværsektorielle samarbejde
og samarbejdsformerne på
tværs af sektorer.

- Her tænkes der på hvilke gevinster og udfordringer
I oplever i forhold til at samarbejde på tværs?
- Hvad er samarbejdsrelationerne præget af?
(kompromisser, særlige problemløsningslogikker,
forskellige sygdomsforståelse eller patientopfattelser
osv.?)
14) Hvilke styrker og svagheder er der omkring
samarbejdet mellem 3 kommuner?
Vi har nu snakket om fordele og ulemper ved det
tværkommunale og sektorielle samarbejde:
- Kan I beskrive en episode, hvor samarbejdet gik
godt? Hvad var det, der gik godt?
- Kan I beskrive en episode, hvor samarbejdet gik
mindre godt? Hvad kunne være gjort anderledes? Så
det blev godt en anden gang?
15) Hvad synes I har betydning for gode
samarbejdsrelationer sektorerne på tværs?
Hvordan bidrager I til dette?
16) I hvilket omfang mener I, at gennemførelsen af SHSprojektet fører til udvikling af en tværgående
samarbejdskultur?
17) Hvordan oplever I, at SHS-teamet eksistens påvirker
samarbejdet mellem de forskellige sektorer?

Forebyggelse af unødige
(gen)indlæggelser: (15 min.)
Projektets overordnede
formål er forebyggelse af
unødige (gen)
genindlæggelser

18) Oplever I, at teamets indsats medvirker til at undgå
unødige indlægglser? Og at de indlæggelser der er,
bliver mere kvalificerede?
19) Hvad ville alternativet til, at I kontaktede SHS-teamet,
have været?
20) Kan I beskrive et par situationer, hvor det at I kunne
kontakte SHS-teamet gjorde, at I ikke behøvede at
indlægge borger?

Afslutning: (5 min.)

21) Er der noget I synes er vigtigt at få med, som jeg ikke
har spurgt om?
22) Har I nogen spørgsmål?
23) Tak for interviewet, det har været spændende og
lærerigt.
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BILAG 5: Fordelingen af brugen af indsatser i alt, og for hver samarbejdspartner
I SHS teamets database, er antal, og hvilke indsatser SHS teamet har udført ved
første besøg af borgeren, registret - samt hvem der har rekvireret SHS teamet. I de
følgende tabeller er disse data præsenteret både som samlet antal, og fordelt på
samarbejdspartner.
Der er forskel på hvilke indsatser samarbejdspartnerne har brug for, at SHS teamet
løser, og samtidig var det et ønske, at finde ud af, om SHS teamet besøg var
”komplekse” og krævede flere indsatser. Derfor er typen af indsatser ved første
besøg, registreret. Det er tilfældigt om en indsats er registreret i databasen som nr. 1
eller 2, af 2 indsatser, derfor er fx 0.1 sygeplejefaglig udredning registreret som
indsats 1-4 i de forskellige borger forløb.
Tabel A
Indsats
1

Indsats
2

0.1 Sygeplejefaglig udredning*

483

32

25

10

0

550

0.3 Koordinerende indsats

140

209

25

22

1

397

3.1 Sondeanlæggelse, skift, seponering

89

7

2

1

0

99

3.3 IV væskebehandling

43

18

10

8

1

80

3.3 IV indgang pleje, behandling og observation

15

21

12

1

0

49

2

10

13

11

7

43

3.3 PVK anlæggelse, skift og seponering

17

36

12

6

2

73

4A.7 Traumesår

16

7

10

3

2

38

5.1 Samarbejde med netværk

18

23

13

5

1

60

5.2 Særlig indsats ift kommunikation med borgeren

0

0

1

1

0

2

6.1 misbrugsindsats

2

1

0

0

0

3

7.1 Sugning

14

7

1

1

0

23

7.3 Blodtryk, puls og temperatur

56

186

154

35

4

435

7.3 Blodprøvetagning

161

89

122

78

10

460

9.1 Smerteudredning

9

10

6

4

1

30

9.1 Smertelindring

5

11

3

2

3

24

10

5

4

1

0

20

8

9

4

5

1

27

12.2 UVI, observation, pleje og beh.

13

13

19

16

15
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12.2 Urinvejsproblemer, observation pleje og beh.

28

13

9

11

4

65

5

0

1

0

0

6

10

3

1

0

1

15

Samlet antal indsatser ved første borger besøg

3.5 Væske per os

11.1 Palliation
11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse

12.4 Drænpleje
12.4 RIK
12.4 Kateteranlæggelse, skift, seponering

indsats 3 indsats 4

indsats 5 Indsatser
og over
ialt

131

17

14

3

1

166

12.6 Mave-tarmproblemer pleje, beh. og observation

16

9

6

4

5

40

13.3 IV-medicin

40

8

3

4

3

58

13.4 Injektionsgivning

30

14

11

5

2

62

Andet**

61

43

24

23

14

165

1422

801

505

260

78

3066

Ialt
Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016
Se *markering på næste side
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*En sygeplejefagligudredning indebærer en klinisk helhedsvurdering af borgeren (ABCDE-vurdering), der kan kræve
målingerne blodtryk, puls, sat. og temperatur. Endvidere har SHS-teamet mulighed for at tage blodprøver mv.
** Andet - SHS dosispensering; dispensering; dosering af medicin; medicinadministration; støtte til indtagelse af
medicin; pn medicin; forflytning/mobilisering vurdering; forflytning/ mobilisering ifølge med sygeplejerske;
kostvejledning; cicatrice lukket; VAC behandling ved kirurgi; tryksår; indsats for hudproblemer; personlig pleje;
iltbehandling; CPAP/NIV; opfølgning ved telefonopkald; akutbesøg; Ankel arm index SHS; bandage/skinne eller
stumpforbinding; fjernelse af sutur/agraffer; forflytning og mobilisering SHS; hjælp til korset, skinne, protese mm;
indsamle data og planlægge sygepleje; indsats for hudproblemer SHS; diabetiske fodsår; sårbehandling let;
sårbehandling middel; tryksår SHS; undersøgelse; vurdering og rådgivning; øre- og øjendrypning; øreskylning;
indsats til hukommelsessvækkede; kirurgiske sår; sundhedspædagogisk indsats; oplæring i borgerrelaterede opgaver;
udvikling og afdækning; ernæring; ernæringsindsats; medicinhåndtering; diabetiske sår; CPAP behandling; forflytning
og mobilisering; indsats i forhold til hukommelsessvækkelse; mundpleje; sygepleje; venøs- blandingssår;
respirationsbehandling; akut; ADL; kompressionsbehandling;

Tabel B: Antal indsatser og procent fordelingen, udført ved 1 besøg af borgeren.
Tabellen skal læses sådan at 621 borger kun fik én indsats i forbindelse med første besøg af
SHS teamet og 296 fik 2 indsatser osv.
Antal indsatser:

1

Besøg med
Procent fordelingen af hvor mange der har fået
Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016

2

3

4

5

621

296

245

182

78

44%

21%

17%

13%

5%

Indsatser fordelt på samarbejdspartner:
Tabel C
Indsatser udført ved første besøg efter
henvendelse fra Hospitalet
0.1 Sygeplejefaglig udredning
0.3 Koordinerende indsats
3.1 Sondeanlæggelse, skift, seponering
3.3 IV indgang pleje, behandling og observation
3.3 IV væskebehandling
3.3 PVK anlæggelse, skift og seponering
3.5 Væske per os
4A.7 Traumesår
5.1 Samarbejde med netværk
5.2 Særlig indsats ift kommunikation med borgeren
6.1 Misbrugsindsats
7.1 Sugning
7.3 Blodtryk, puls og temperatur
7.3 Blodprøvetagning
9.1 Smertelindring
9.1 Smerteudredning
11.1 Palliation
11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse
12.2 Urinvejsproblemer, observation pleje og beh.
12.2 UVI, observation, pleje og beh.
12.4 Drænpleje
12.4 RIK
12.4 Kateteranlæggelse, skift, seponering
12.6 Mave-tarmproblemer pleje, beh. og observation
13.3 IV-medicin
13.4 Injektionsgivning
andet
Ialt
Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016

Antal
6
33
0
12
29
9
2
0
2
0
0
0
12
70
0
0
0
1
0
0
3
0
2
3
46
1
8
239
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Tabel D
Indsatser udført ved første besøg efter fra
henvendelse fra hjemmesygeplejen
0.1 Sygeplejefaglig udredning
0.3 Koordinerende indsats
3.1 Sondeanlæggelse, skift, seponering
3.3 IV indgang pleje, behandling og observation
3.3 IV væskebehandling
3.3 PVK anlæggelse, skift og seponering
3.5 Væske per os
4A.7 Traumesår
5.1 Samarbejde med netværk
5.2 Særlig indsats ift kommunikation med borgeren
6.1 Misbrugsindsats
7.1 Sugning
7.3 Blodtryk, puls og temperatur
7.3 Blodprøvetagning
9.1 Smerteudredning
9.1 Smertelindring
11.1 Palliation
11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse
12.2 Urinvejsproblemer, observation pleje og beh.
12.2 UVI, observation, pleje og beh.
12.4 Drænpleje
12.4 RIK
12.4 Kateteranlæggelse, skift, seponering
12.6 Mave-tarmproblemer pleje, beh. og observation
13.3 IV-medicin
13.4 Injektionsgivning
Andet
Ialt

Antal

137
94
8
4
4
8
14
11
8
0
1
0
115
64
8
2
2
3
20
19
1
1
44
8
5
4
27
612

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016
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Tabel E
Indsatser udført ved første besøg efter henvendelse
fra praktiserende læger

Antal

0.1 Sygeplejefaglig udredning
0.3 Koordinerende indsats
3.1 Sondeanlæggelse, skift, seponering
3.3 IV indgang pleje, behandling og observation
3.3 IV væskebehandling
3.3 PVK anlæggelse, skift og seponering
3.5 Væske per os
4A.7 Traumesår
5.1 Samarbejde med netværk
5.2 Særlig indsats ift kommunikation med borgeren
6.1 Misbrugsindsats
7.1 Sugning
7.3 Blodtryk, puls og temperatur
7.3 Blodprøvetagning
9.1 Smertelindring
9.1 Smerteudredning
11.1 Palliation
11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse
12.2 Urinvejsproblemer, observation pleje og beh.
12.2 UVI, observation, pleje og beh.
12.4 Drænpleje
12.4 RIK
12.4 Kateteranlæggelse, skift, seponering
12.6 Mave-tarmproblemer pleje, beh. og observation
13.3 IV-medicin
13.4 Injektionsgivning
Andet
Ialt

146
97
3
9
3
10
8
4
15
1
1
2
138
162
4
3
1
6
28
18
0
4
17
7
0
6
27
720

Kilde: SHS-teamets database den 31.03.2016
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Tabel F
Indsatser udført ved første besøg efter fra plejecentre,
rehabiliterings- og korttidspladser

Antal

0.1 Sygeplejefaglig udredning
0.3 Koordinerende indsats
3.1 Sondeanlæggelse, skift, seponering
3.3 IV indgang pleje, behandling og observation
3.3 IV væskebehandling
3.3 PVK anlæggelse, skift og seponering
3.5 Væske per os
4A.7 Traumesår
5.1 Samarbejde med netværk
5.2 Særlig indsats ift kommunikation med borgeren
6.1 Misbrugsindsats
7.1 Sugning
7.3 Blodtryk, puls og temperatur
7.3 Blodprøvetagning
9.1 Smertelindring
9.1 Smerteudredning
11.1 Palliation
11.5 Sundhedsfremme og forebyggelse
12.2 Urinvejsproblemer, observation pleje og beh.
12.2 UVI, observation, pleje og beh.
12.4 Drænpleje
12.4 RIK
12.4 Kateteranlæggelse, skift, seponering
12.6 Mave-tarmproblemer pleje, beh. og observation
13.3 IV-medicin
13.4 Injektionsgivning
Andet
Ialt

200
123
70
32
8
33
14
14
30
1
0
19
119
115
14
17
16
11
17
26
2
8
92
14
5
47
75
1122
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BILAG 6: ISBAR OG ABCDE
ISBAR TJEKLISTE
Sikker mundtlig kommunikation om borgerens helbredstilstand
I – IDENTIFIKATION
Sig dit navn, din funktion og din gruppe/distrikt
Sig borgerens navn, cpr.nr. og adresse.
S – SITUATION
Jeg ringer fordi… (beskriv)
Jeg har observeret flg. ændringer i funktionsniveau
(mobilitet, fødeindtagelse) eller ændringer i helbredstilstanden
(BT, puls, tp., vejrtrækning, entale tilstand).
B- BAGGRUND
Kort præsentation af borgerens situation
(tiltag indtil nu, sygdomshistorie).
A – ANALYSE
Jeg er usikker på hvad problemet er eller
Jeg mener, at problemet er… (beskriv)
Borgerens situation er ændret. Vi må gøre noget.
R – RÅD
Skal vi ikke… (beskriv)
Hvad synes du, jeg skal gøre?
Hvilke tiltag vil du foreslå?
Hvad skal jeg observere og vurdere?
Hvem gør hvad?
Hvornår tales vi ved igen?
ISBAR - Forbered dig inden du ringer
•
•
•
•

Vurder borgerens situation
Overvej, hvem det er relevant, at kontakte
Læs de nyeste notater i journalen /omsorgssystemet
Hav relevante oplysninger klar som fx.
 BT, puls, temperatur, vejrtrækning
 bevidsthedsniveau
 medicinliste
 nuværende sygepleje
 nuværende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand
 andre forhold, som madservice, hjælpemidler, daghjem, træning og bolig.

Brug tjeklisten ovenfor, når du ringer og taler med en kollega, læge eller hospital.
Udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed efter forlæg fra Ikast-Brande kommune. Version 1.0.
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ABCDE - Metoden
Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes


SHS-teamet’s sygeplejersker benytter altid ABCDE metoden2 til systematisk
gennemgang af borgere, når der skal laves en vurdering af borgerens almene
tilstand.



ABCDE metoden er en hurtig og effektiv metode, til at vurdere situationens
alvor, og til at prioritere og initiere hurtig behandling – hvis det er påkrævet.



Alle SHS-teamets sygeplejersker er undervist og oplært i, at bruge ABCDE
metoden, og alle sygeplejersker har fået udleveret undervisningsmateriale og
lommekort med oversigt over vurdering, behandling og principper til brug ved
den akut dårlige borger. (Figur 1)



SHS-teamets sygeplejersker laver først en primær gennemgang af borgeren ud
fra ABCDE principperne – det viser hurtigt om borgeren er STABIL, POTENTIEL
USTABIL, ELLER USTABIL! Hvis borgeren er stabil, bliver der lavet en sekundær
gennemgang med anamnese indeholdende ”Signs and Symptoms”. Er borgeren
ustabil eller potentiel ustabil, bliver der iværksat kontakt til en læge eller alarm
112.

ABCDE - Metoden
A - Airway
2

Kilde: E-lerarningkurset ”modtagelse og behandling af akut syg patient” Udarbejdet af Dims Herlev
Kilde: Materiale udarbejdet til SHS-teamet, som en del af et kompetanceudviklingsprogram i 2015 på Herlev-Gentofte
Hospital.
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Vurdering af luftvejen: Fri, delvis, eller total obstrueret. Truet?
Borgere med øvre obstruerede luftveje er truet, hvis ikke luften kan passere frit
frem og tilbage i luftvejene. Borgeren kan risikere at dø inden for minutter, hvis
problemet ikke løses.
Kendetegn:
 Ved hel obstruktion er der en total aflukning af luftvejene. Der er ingen
respirations lyde ved næse/mund.


Se på brystkassen.
Hvis der er hel obstruktion ses en bølgende bevægelse af brystkassen fra
bryst til mave, fordi luften hverken kommer ind eller ud. Er tungen hævet,
sidder der madrester eller andet i luftvejene som blokerer for en fri
passage?



Er borgeren bevidsthedspåvirket/bevidstløs?
Hvis ja, har borgeren nedsatte reflekser, hvilket kan betyde at borgeren ikke
selv kan afværge at opkast kan komme op i luftrøret (aspiration).

Handling:
 Vurderer om borgeren er vågen og kan tale. Så er der frie luftveje.
Hvis ikke kig da i munden efter fremmedlegemer, (protese, mad, slim,
opkast, blod) og fjern dette om muligt. Se også efter om brystkassen hæver
og sænker sig og brug SE- LYTTE-FØLE til vurdering af, om der er luftskifte
ved næse/mund.


Sæt evt. borgeren op, eller alternativt læg borger i sideleje og træk kæben
frem, så tungen ikke flader tilbage og obstruerer svælget. (specielt hos
bevidsthedspåvirket). Sug hvis muligt, hvis borgerens obstruktion skyldes
sekret.



Kald hjælp / ring 112



Påbegynd evt. ventilering med Rubens ballon, hvis der er total
respirationsstop.

B – Breating
En borger med vejrtrækningsbesvær, kan have en påvirket udveksling af ilt (O2)
og kuldioxid (CO2) i lungerne. Dette kan føre til et respiratorisk svigt med et
cirkulatorisk svigt til følge. Respirationen er ikke normal, når SAT er under 90 %
og RF under 8/min el. over 20-30/min.
Kendetegn:
 Alle muskler i brystkassen bruges på at trække vejret. Dette kan se som
indtrækninger ved kravebenet, mellem ribbenene og under ribbenskurvaturen. Borgeren kan være svedende, rødblussende, perifer kold, bleg
eller cyanotisk.


Hos borgere med KOL kan vejrtrækningen være besværet på en sådan
måde, at udvekslingen af ilt og kuldioxid sker insufficient. Vejrtrækningen er
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kendetegnet ved en forlænget ekspiration. Der høres en pibende og eller
hvæsende lyd pga. bronkospasme (forsnævret bronchiegren). Borgeren har
svært ved, at komme af med luften.


Den betændelsesagtige tilstand i bronchierne og alvoeolerne kan medføre,
at borgeren har en øget tendens til dannelse af sekret i luftvejene, og
derved nemmere kan få en pneumoni.



Borgeren kan have funktions - og hviledyspnø, udtalt træthed, og vægttab.



Hvis borgerne har udviklet lungeødem fyldes lungerne med væske og blodet
kan ikke iltes tilstrækkeligt. Tilstanden kan opstå pga. forværring i
hjertesvigt eller ved en blodprop i hjertet, men også ved andre tilstanden
som fx en pneumoni. Symptomerne er svær åndenød, angst, hjertebanken,
svimmelhed og evt. hvidt skummende sekret i munden.

Handling:
 Mål saturation (SAT) og tæl respirationsfrekvens (RF) og spørg ind til
borgerens normale vejrtrækningsmønster.
Om muligt skal den udløsende faktor behandles. (lungeødem, KOL, Astma,
medicinoverdosering m.m.) i samarbejde med en læge. SHS-teamet kan
evt. tage en A punktur som analyseres på sygehuset (AMA) inden for max ½
time.


Hvis borgeren får medicin kan denne evt. gives, eller der kan forsøges med
SHS-teamet Pariboy / inhalationsmedicin. Dette skal dog altid ordineres af
en læge.



Vurderer borgerens hostekraft. Kan borgeren selv hoste sit sekret op, eller
er der brug for hjælp til mobilisering af dette? Iværksæt evt. behandling
med sugning, Pep-fløjte, lungefys, m.m i samarbejde med en læge.



Kald Hjælp / ring 112 hvis problemet ikke kan løses.

C – Cirkulation
En borger med lavt Blodtryk vil have en nedsat transport af ilt fra blodet til organerne.
Det kan føre til et cirkulatorisk svigt, men kan også påvirke vitale organer som hjerne,
nyrer og hjerte. Cirkulationen er ikke normal, når det systoliske BT er under 90
mmHG eller over 200 mmHG, eller pulsen er under 40-50/min eller over 120/min.
Kendetegn:
 Borgeren kan være kold og bleg som tegn på en perifer
karsammentrækning. Hvis kapillærfyldningen er over 2 sek. efter tryk på
huden i 5 sek. er det et udtryk for en perifer vasokonstriktion med nedsat
perfusion, (blodgennemstrømning) til det perifere væv


Borgeren kan være bevidsthedspåvirket, såsom urolig, kan ikke sidde stille,
konfus og eller hallucineret som tegn på nedsat blodgennemstrømning til
hjernen.
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Ved hypovolæmi (manglende blod eller væske) er blodtryksfald et klinisk
tegn der ofte kommer sent i forløbet, og derfor er det vigtigt at bemærke
om pulsen er normal. Hvis den er forhøjet kan det være et tegn på at
borgeren prøver at kompensere for det lave blodtryk. Hvis pulsen er lav kan
det være et tegn på, at borgeren ikke længere kan kompensere for det lave
blodtryk, og derved nemt kan gå i cirkulatorisk shock.

Handling:
 Mål vitale parametre såsom blodtryk, puls, (regelmæssig/uregelmæsig,
palperes ved a.radialis), SAT, RF, TP samt evt. hæmoglobin. Vurderer
værdierne i forhold til, hvad der er normalt for borgeren.


Hvis BT er lavt - læg borgeren ned, og hæv gerne benene om muligt.
Vurderer borgerens tilstand. Kontakt læge, hvis borgeren er akut påvirket.
Hvis det ordineres, kan der lægges PVK samt opsættes IV-væske – iso.
nacl.



Hvis borgeren ikke er akut påvirket observeres det, om borgeren har
diurese, og hvordan denne ser ud.



Se efter om borgeren bløder nogen steder fra. Det kan være fra tarmen,
maven eller vagina.



Hvor meget væske indtager borgeren. Er der brug for væskeskema? Hvem
kan følge op på dette?



Mål for væskeindtag er normalt 30-40 ml/kg/døgn eller mindst 10 ml.
urinproduktion/kg/døgn.

D – Disability
Disability er en vurdering af borgerens neurologiske tilstand. Når A, B og C er sikret
vurderes borgerens cerebrale bevidstheds niveau og neurologiske tilstand. Hvis
borgerens neurologiske tilstand afviger fra det normale skal situationen altid vendes
med en læge, da det kan være tegn på forværring af en nyopstået sygdom.
Kendetegn:
 Er borgeren vågen og relevant i forhold til tid og sted? Er der opstået akut
forvirring og eller hallucinationer? Vurderes så vidt muligt i forhold til
borgerens normale habituelle tilstand.


Bevidsthedsændringer ses hyppigst ved;
Nedsat iltmængde i blodet.
Forhøjet kuldioxid i blodet. (Ses hyppigt hos KOL patienter)
Lavt blodtryk (hypotension)
Sepsis
Lavt blodsukker – under 3 mmol. (hypoglycæmi)
Diabetisk ketoacidose
Apoplexia Cerebri
Medicinpåvirkning
Kramper
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Handling:
 Hvis der er målt en lav SAT kan borgerens tilstand skyldes iltmangel i
blodet. Hvis der er ilt til stede gives dette og læge kontaktes mhp. den
videre behandling.


Mål evt. blodsukker. Har borgeren diabetes? hvornår er der sidst indtaget
mad og væske? Hvornår er der givet insulin. Hvordan ligger borgerens
blodsukker normalt?



Vurderer om borgerens pupiller er ens, se på størrelsen og er de lys
reagerende? Har borgeren nedsat kraft i hø eller ve. side. Hænger
mundvigen eller er der opstået ufrivillige bevægelser?



Afklar om borgeren har taget medicin, eller opstartet nye præparater som
evt. kan give bevidsthedspåvirkning.

E – Exposure


Se på borgeren. Er der tegn på brud, sår eller tryk? Top til Tå undersøgelse.



Har borgeren feber? Er det relevant at måle en CRP, såfremt lægen ønsker
dette. Hvis TP. er over 38 grader C skal det tages alvorligt, og man skal
forsøge at finde et fokus.



Om muligt skal urinen stixes og evt. sendes til D + R hvis den er positiv, og
lægen ønsker det. UVI er en hyppig og tilbagevendende infektion hos den
ældre medicinske borger.



Er det relevant at tage nogle blodprøver? Blodprøver skal altid aftales med
en læge.

Sekundær gennemgang af borgeren
Efter den første primære ABCDE vurdering, skal der laves en sekundær
gennemgang af borgeren med henblik på, den videre undersøgelse, diagnostik
og behandling i samarbejde med læge eller andre samarbejdspartner.


Udover ABCDE vurderingen laves en anamnese indeholdende Signs and
Symptoms der udbygges med følgende spørgsmål.



Hvornår begyndte symptomerne?



Hvad lindrer / forværrer symptomerne?



Hvordan beskriver borgeren symptomerne?



Stråler smerterne noget sted hen?



Hvor svære/intense er smerterne?
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Hvor lang tid har det stået på?



Er der nogen allergier?



Hvad får borgeren af medicin?



Er borgeren opstartet med noget nyt medicin? Hvornår har borgeren sidst
indtaget medicin?



Er der sket noget indenfor de sidste dage/timer som kan forklare tilstanden?
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SHS
Stort Humør Smitter
Særlig Herlig Sygepleje
Samarbejde Heler Sår
Citat fra en borger
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