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Hjemmesygeplejersker gør hver dag en forskel for borgere og patienter i det nære sund-
hedsvæsen. I dag taler vi alle om et sundhedsvæsen i udvikling og forandring, og det 
er efterhånden ikke ukendt, at stadig flere og komplekse sundhedsopgaver skal løses i 
kommunerne.

Indlæggelsestiden på landets hospitaler er nemlig forkortet markant. Samtidig vokser 
andelen af kronisk syge borgere og ældre. Det har naturligvis stor betydning og klare 
konsekvenser for sygeplejerskers faglighed, og hvordan arbejdet organiseres i kommu-
nerne.

Derfor ønsker vi, som faglig organisation, at udvikle mere viden på området ved bl.a. at 
stille spørgsmålene: Hvilke opgaver løses i dag i kommunerne? Og hvordan hænger det 
egentlig sammen med kommunernes sundhedsopgaver i forandring, og de nye kompe-
tencebehov, der opstår? 

Helt konkret har arbejdet resulteret i en forskningsrapport, der behandler og diskuterer 
relevante og aktuelle temaer inden for hjemmesygeplejen. Her kan du læse rapporten i 
kort version, som bl.a. zoomer ind på hjemmesygeplejerskernes arbejde, faglige fælles-
skab, samarbejde med borgere og andre faggrupper samt de dilemmaer og udfordrin-
ger hjemmesygeplejerske står overfor. 

God læselyst!

Dorte Steenberg

Forord
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Nye opgaver og organisering for den 
kommunale hjemmesygepleje

Kommunerne er i gang med at påtage sig en række nye opgaver knyttet til ældre og 
svage borgeres sundhed og sygdom. Accelererede patientforløb og kortere indlæggelses-
tider har yderligere lagt pres på sundhedsopgaverne i kommunerne. Den demografiske 
udvikling går i retning af flere ældre borgere, og ændring af sygdomsbilledet går i ret-
ning af flere mennesker med kroniske lidelser. Derfor kan man forudse, at den aldrende 
befolkning med sundhedsbehov i det kommunale system vil stige. Disse mennesker 
udgør en central opgave for kommunal sygepleje. 

I fremtiden vil kommunal sygepleje ikke i samme udstrækning være placeret på ple-
jehjem. Derimod udvikler ældreområdet sig i retning af, at de ældre og syge i stigende 
grad lever i eget hjem og ikke på institution. Den teknologiske udvikling betyder samti-
dig nye muligheder for løsning af sundhedsopgaver tættere på borgerens hjem og med 
inddragelse af borgeren. Således spiller den politiske tænkning om omsorg og plejen 
af de ældre, standardisering af social- og sundhedsvæsenet samt teknologisk udvikling 
sammen, når vi skal forstå, hvilken vej hjemmesygeplejen går og kan gå. 

Spørgsmålet er, om dette alene fordrer ny viden, nye kompetencer og ny arbejdsorga-
nisering. Det kræver formentlig også en ny måde at være hjemmesygeplejerske på. 
Samfundet går i retning af øget individuelt ansvar for sundhed og øget myndiggørelse 
af individet i forhold til staten. Det betyder, at borgerne skal tage stilling til langt mere, 
vælge fra og til, samt selv påtage sig opgaver i forhold til egen situation også ved syg-
dom. Patientinddragelse og brugerindflydelse er politiske dagordener, som realiseres 
helt eller delvist i en praksis, der stiller nye krav til de professionelle. Begrebet patien-
tempowerment er blevet centralt nationalt som internationalt. Patientempowerment 
er en proces, hvorigennem borgeren eller borgerne selv får ansvar, myndighed og magt 
over sit eget liv. 

Disse tendenser ændrer rollerne for de sundhedsprofessionelle, men også rollerne for 
patienter og borgere. Patientempowerment udtrykker et ønske om øget medborgerskab 
for at øge den individuelle sundhed; men kan også forstås som en del af svaret på øko-
nomisk og personalemæssig ressourceknaphed. 
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Udviklingen udfordrer også magtstrukturer mellem sektorer, hvor de stærke magtposi-
tioner hidtil har befundet sig i sekundær sektor, hvor primær sektor har kunnet fagligt 
referere til sekundær sektor, fx til specialerne, til sygdomsregimer og nu til pakkeforløb 
m.m. De større og udvidede opgaver i primær sektor udfordrer også magthierarkier 
og rollefordelinger mellem sektorerne og faggrupper. Det kan indebære krav om nye 
kompetencer hos blandt andet hjemmesygeplejersker og nye roller, der umiddelbart 
kan være i konflikt med den fagforståelse og fagidentitet, der er opbygget gennem de 
hidtidige måder at organisere og tænke sundhed på i primær sektor. 
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Hjemmesygeplejerskens arbejde:  
Traditionelle opgaver, nye  
udfordringer og faglige skøn

’Hjemmesygeplejersken Katrine er på hjemmebesøg hos en ældre mand, der er gennem en langvarig 
skiftning af adskillige sår. Hun slutter med skiftning af sår på underbenene. Manden er ikke glad for 
støttebindene. Sygeplejersken Katrine undlader at lægge støttebindene på. Hun skriver et notat i kom-
munikationsmappen inden hun går ud af døren. Hun læser bl.a. følgende op for ham: ”Mogensen øn-
sker forsøgsvis pause med støttebind, hvilket jeg finder forsvarligt, da begge UE (Katrine forklarer Mo-
gensen: ”Det betyder underekstremiteter”) er slanke”. ’ 

Situationen i boksen stammer fra en almindelig dag i en hjemmesygeplejerskes arbejde. 
Hjemmesygeplejersken er, som det fremgår, på besøg hos en borger. Hjemmesygeplejer-
skerne bruger en væsentlig del af deres tid på direkte borgerrelaterede indsatser. Af de 
arbejdsopgaver, der relaterer sig direkte til borgerne, vil vi særligt nævne medicinhånd-
tering, sårpleje og koordinering.  Andre arbejdsopgaver, der fylder meget, er koordine-
ring med andre grupper og med borgerne. Det samme er tilfældet for dokumentation, 
som også tidsmæssigt udgør en betydelig arbejdsopgave. 

Hvad arbejdstiden bliver brugt på, er aktuelt fokus for undersøgelse i Kommunernes 
Landsforenings såkaldte partnerskabsprojekt, hvor de enkelte arbejdsopgaver registre-
res efter et indsatskatalog. Observationer og forskningsværksteder viser dog, at opgaver-
ne er mindre entydige, end det fremgår af registreringen. Der kan sagtens være tale om 
et besøg hos en borger, der registreres som medicinhåndtering, men som samtidig - eller 
måske primært - er et omsorgsbesøg eller omfatter undervisning om sundhedsfremme. 

Medicinhåndtering – en traditionel opgave under forandring
Medicinhåndteringen er et eksempel på en opgave under forandring, der samtidig angi-
ver nogle af udfordringerne og dilemmaerne i hjemmesygeplejearbejdets udvikling. Når 
medicindosseringen overgår til andre grupper, medfører det på flere måder en fordel 
for både borgerne og sygeplejerskerne: For borgerne kan det være en fordel, at det er 
hjemmehjælpen, der overtager funktionen. Deres besøg er for det meste hyppigere end 
sygeplejerskens og mere integreret i hverdagen. For sygeplejerskerne er medicindos-
sering rutinepræget og arbejdsmiljømæssig problematisk (fx fingerskader ved blister-
pakninger). Men samtidig giver flere sygeplejersker udtryk for, at den tilbagevendende 
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kontakt sygeplejersken har med borgeren ved medicindosering, også giver mulighed 
for at indfange og løse andre omsorgs- og plejeopgaver hos de borgere, der besøges. Så 
når medicindossering overgår til social- og sundhedsassistenterne eller apoteket, bliver 
ændringer af borgernes tilstand sværere for hjemmesygeplejerskerne at indfange. Den 
plejefaglige observation overgår på den måde i højere grad til hjemmehjælpen, da 
egentlige omsorgsbesøg ikke finder sted så ofte. 

Hertil kommer at de medicindosseringsopgaver, der så fortsat eksisterer, bliver mere 
komplicerede og derfor mere krævende. Dette er ikke i sig selv noget problem, hvis 
arbejdsplanlægningen tager højde for det.

Sårpleje – en eksemplarisk kerneopgave for hjemmesygeplejerskerne
Sårpleje er en anden stor opgave for hjemmesygeplejerskerne. Sårpleje er omdrejning 
for samarbejde og arbejdsdeling både med egen læge, specialafdelinger på hospita-
lerne, andre hjemmesygeplejersker og hjemmehjælp. Her til kommer den lange tid det 
enkelte sårskifte tager, som betyder, at der er tid og rum til samtale mellem sygeplejer-
sken og borgeren. Sårpleje er således en opgave, der ofte stiller store og forskelligartede 
krav – både i forhold til behandling og profylakse. Og da flere af borgerne ikke bare 
er generede af deres sår, men også af behandlingen, stiller sårpleje også store krav til 
pædagogiske og motiverende kompetencer hos sygeplejersken. Men også om at udøve 
fagligt skøn som eksemplet i boks 1 ovenfor viser. 

Koordinering – en nødvendig men uforløst opgave
Koordinering med primært andre sundhedsprofessionelle er en central arbejdsopga-
ve for hjemmesygeplejersker. Koordineringen vedrører først og fremmest den enkelte 
borger, men også andre aktiviteter. Denne kan foregå pr. telefon eller gennem elektro-
niske og mere traditionelle kommunikationssystemer såsom skriftlige rapporteringer i 
mapper hos borgeren eller simpelthen fysiske møder. Koordinering fylder en del både 
hos borgeren og på kontoret. 

Samtidig er koordinering ikke en opgave, der er klart placeret hos en gruppe. Ud fra 
forskellige vinkler kan og bliver koordinering varetaget af mange forskellige: af borgeren 
selv, nære pårørende, hjemmehjælpen, den praktiserende læge og altså hjemmesy-
geplejersken.  For sygeplejersken er der en glidende overgang fra koordinering til en 
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anden betydelig arbejdsopgave nemlig dokumentation. Det hænger sammen med, at 
dokumentation og koordinering med andre ofte foregår i samme arbejdsgang ved PC 
eller tablet. 

Flere komplekse forløb?
Ifølge rapporter og blandt hjemmesygeplejersker er der flere komplekse forløb i hjem-
mesygeplejen. Stigningen i antallet af komplekse forløb skyldes angiveligt de tidligere 
udskrivninger, den øgede ambulante aktivitet og den øgede anvendelse af medicinsk 
teknologi i hjemmet. Et eksempel, der blev refereret til flere gange, var dialyse i hjem-
met. Det påfaldende i diskussionen om kompleksitet i hjemmeplejen er, at det stort set 
er den behandlingsmæssige kompleksitet, der refereres til, og at der samtidig er tale 
om klar overvægt af rutineprægede, relativt målrettede og instrumentelle indsatser i 
hjemmesygeplejerskens daglige arbejde.

Det peger på problemerne i begrebet kompleksitet. Kompleksitet kan betyde mange 
ting: Det kan dels være kompleksitet i forhold til borgerens problemer. Det kan både 
være en kompliceret lidelse (fx et sår der ikke vil hele) eller samspil af forskellige syg-
domme og sociale og psykiske problemer hos den samme person. Eller det kan dreje 
sig om kompleksitet i forhold til forløbet og koordinering mellem forskellige sundheds-
professionelle. En kompleksitet der netop kan hænge sammen med, at patienter bliver 
hurtigere udskrevet og overgår til ambulant behandling.  Spørgsmålet er, hvornår et 
forløb er kompleks, og hvornår det ikke er det? Og man kan spørge om forløbene er 
blevet mere komplicerede? Dette er formentlig tilfældet alene fordi, der er tale om en 
større vægt på ambulant behandling og hurtig udskrivelse samtidig med en tiltagende 
specialisering af særligt de lægelige specialer. 

Men kompleksitet kan også betyde noget andet – nemlig at sygdom indgår i komplekse 
og forgrenede måder i hele personens livssituation. Kompleksitet som snarere har at 
gøre med sygeplejens ideal om at komme hele vejen rundt om patienten. I den forstand 
kan de fleste af hjemmesygeplejens borgerkontakter ses som komplicerede. 

Hjemmesygeplejens medicinske orientering
Sygeplejerskernes arbejde er overvejende medicinsk orienteret, selvom mange af hjem-
mesygeplejerskerne også tog andre spørgsmål op med borgerne. 
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Den medicinske orientering kommer til udtryk på en række forskellige måder: Gennem 
kategoriseringen af borgerne, som er tæt knyttet til hvilke diagnoser, der er stillet. Men 
den medicinske orientering kommer også til udtryk i besøgene hos borgerne. Under 
besøgene var det behandling og sygdomme, der var i centrum. Det er i vid udstrækning 
sygdommene, sygeplejerskerne spørger til, hvorimod spørgsmål orienteret mod borge-
rens livsverden (fx om borgernes øvrige sociale liv) spiller en mindre rolle. Endelig spil-
ler den medicinske orientering en fremtrædende rolle i samarbejdet med professionelle 
og netværk omkring borgeren. En væsentlig del af hjemmesygeplejerskernes arbejde 
består i at tale med borgerens praktiserende læge. Men også i forhold til hjælpergrup-
perne spiller den medicinske behandling en betydningsfuld rolle – også på hjælper-
gruppens initiativ. Sygeplejerskerne bruges således i høj grad som en resurseperson i 
medicinske og behandlingsmæssige spørgsmål, der fx kan oplyse om medicinbivirk-
ninger, eller hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med forskellige 
sygdomme.

Orienteringen har også sammenhæng med, hvem der henviser borgere til hjemmesyge-
plejen: Det gør langt overvejende det somatiske sundhedsprofessionelle som praktise-
rende læge, speciallæge eller sygehusafdelinger. 

Når hjemmesygeplejerskerne arbejder - opsummering
Det er sjældent, at borgerne blot har et enkelt problem, men hjemmesygeplejens arbej-
de synes ofte at rette sig mod konkrete medicinske problemer med mindre opmærk-
somhed på andre aspekter af borgernes liv. Denne målrettethed virkede i langt de fleste 
tilfælde relevant og professionel i forhold til, hvad der er sygeplejerskernes samfunds-
opgave. Men spørgsmålet er, i hvilket omfang hjemmesygeplejerskerne indfrier et ideal 
om at komme hele vejen rundt om mennesket? Man kan diskutere om det er et ideal, 
der skal indfries. Men der hvor dette bliver problematisk, er hvor andre (fx sociale) pro-
blemer er dominerende og særligt der, hvor borgerne tog temaer op, der tydeligvis var af 
betydning for dem - uden at sygeplejerskerne tog tråden op.

Det centrale er dog, at sygeplejerskerne i en meget stor del af besøgene, også de der 
tilsyneladende er rutinebesøg, giver sig tid, foretager faglige skøn og tilpasser deres ind-
sats til den konkrete borger og situation. Eksempelvis som i det indledende besøg, hvor 
det aftales, at kompressionsbehandling kan foregå i kortere tid end egentlig planlagt for 



10

overhovedet at få borgeren til at indvillige i behandlingen. I den sammenhæng er det 
betydningsfuldt, at sygeplejersken selv har muligheden for at udøve fagligt skøn.

• ”Sygeplejersken har Storm P-agtig tilgang til opgaveløsningen. ”
• ”Sygeplejersken er aldrig på besøg efter en manual, men tilpasser dagligt deres ydelse. ”
• ”Medicindossering er andet og mere, eksempelvis observeres der under en medicindosering. Patien-

ten og hjemmet observeres, så man kan holde øje med, om der er andre steder, man skal hjælpe eller 
sætte ind.”

Indspil fra deltager på forskningsværksted i København

Udfordringen for hjemmesygeplejen og den enkelte hjemmesygeplejerske er, i hvil-
ket omfang sygeplejerskerne skal bevæge sig ud over den medicinske orientering og 
problemløsning. Den medicinske orientering og målrettetheden i kommunikationen 
behøver ikke i sig selv at være et problem, og kan fra en anden vinkel betragtes som det 
centrale i hjemmesygeplejerskens funktion. 
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Et stærkt fagligt fællesskab med  
engagement og selvledelse: Hjem-
mesygeplejerskernes organisering

’Der holdes morgenmøde. Nogle uafklaretheder om dagens arbejde bliver vendt i fælleskab. En syge-
plejerske spørger ud i gruppen: ’Er der en, der meget gerne vil have Hanne Jensens dialyse på plejecen-
tret? ’. En anden sygeplejerske svarer: ’ Lige i øjeblikket nej – men vent lige lidt’. Lidt efter har hun fået 
lavet om på sin køreplan, så hun kan tage sig af fru Jensen.’

Sygeplejerskers arbejde er præget af selvstændighed og kollektivitet. Disse træk ved 
sygeplejerskernes arbejde gælder i endnu højere grad hjemmesygeplejerskerne. 
Hjemmesygeplejerskerne i undersøgelsen var generelt kendetegnet ved et stort fælles 
engagement og stærk faglighed. Flere sygeplejersker gav udtryk for, at de sætter stor pris 
på de faglige diskussioner og på en arbejdsorganisering, hvor de er tæt på fagfæller, der 
har den samme viden og uddannelse, som dem selv. Og omvendt gav sygeplejersker, der 
arbejdede i integrerede ordninger på forskningsværkstederne udtryk for, at de savnede 
det faglige fællesskab med andre sygeplejersker.

Hjemmesygeplejerskerne arbejder for det meste alene hos borgerne – men oftest med 
sparring eller deling af borgerne med andre sygeplejersker. Vanskelige eller komplicere-
de opgaver diskuteres derfor med kollegerne.

Et væsentligt aspekt af dette fagfællesskab vedrører arbejdsplanlægning og vurdering 
af opgavernes omfang. Ganske vist var der i arbejdsplanerne afsat standardtider, men 
sygeplejerskerne havde individuelt mulighed for selv at tage stilling til opgavens karak-
ter og omfang. Ligesom de har mulighed for selv at henvise borgere til hjemmesygeple-
je. Konkret betyder det, at sygeplejerskerne ofte har stor selvstændighed kombineret 
med en høj arbejdsdisciplin og med en høj grad af ansvar og selvledelse.

Generelt udtrykker sygeplejerskerne arbejdstilfredshed og engagement. Det generelle 
indtryk fra observationerne er, at arbejdstempoet er forholdsvis højt. Flere af de obser-
verede sygeplejersker holder ikke, eller meget sent, frokostpause. Det kan her tilføjes, at 
normeringerne dog så ud til at tillade sygeplejerskerne fleksibilitet og improvisation fx 
ved at skubbe pauser. 

Organisatorisk var begge kommunale hjemmesygeplejer kendetegnet ved at foregå 
som et lige fællesskab af professionelle, idet der internt ikke er noget synderligt hierarki 
trods den relativt store personalegruppe. Der er måske en forklaring på den stærke fæl-
les ansvarlighed, som det indledende eksempel viser. Dette er i kontrast til, når hjem-
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mesygeplejerskerne relaterer sig til andre faggrupper eller borgere, hvor der i de fleste 
tilfælde er klare hierarkiske relationer.

Hjemmesygeplejersker befinder sig i det kommunale regi, men de er i høj grad socia-
liseret, uddannet og orienteret mod en tradition, hvor hospitalerne og hospitalernes 
hierarki spiller en afgørende rolle. Så selvom hjemmesygeplejerskerne befinder sig 
uden for hospitalerne, har de samtidig alle et stort kendskab til hospitalet. Det skyldes 
deres grunduddannelse, hvoraf hovedparten er foregået ved hospitalet. I forhold til 
funktionen som specialsygeplejerske var flere netop ansat på grundlag af deres tidligere 
arbejdserfaring på relevante specialafdelinger. Hertil kommer at hospitalernes special-
afdelinger er en afgørende samarbejdspartner og formentlig ikke bliver det mindre i 
takt med de intensiverede behandlingsforløb.

Hjemmesygeplejersker i specialfunktioner 

Sygeplejerske Marie henvender sig til Nanna, der er sårsygeplejerske: ”Har du set på Hansens sår? 
”Nanna beder hende om at tage et billede af såret med sin iPad og tale med hende om aflastning.” 

I observationerne har vi særligt fokuseret på hjemmesygeplejersker i specialfunktioner 
som Nanna i eksemplet. Dette skete blandt andet ud fra en antagelse om, at sundheds-
væsenets stigende specialisering vil sætte sig spor netop her. 

Specialfunktionerne er oftest for en del arbejdstiden. Det betyder, at specialsygeplejer-
sker arbejder en del af deres arbejdstid i deres specialfunktion, men også en del af deres 
arbejdstid som almindelige hjemmesygeplejersker. Der er således fleksible og glidende 
overgange mellem specialfunktionen og det almindelige arbejde. Specialsygeplejersker-
nes arbejde kan anskues som en række delfunktioner, som man kan betegne konsulent, 
klinisk ekspert, underviser, kontakt med specialafdelinger og vidensperson. 

Her skal særligt nævnes konsulentfunktionen: Specialsygeplejerskerne er således 
kliniske eksperter – primært for de andre hjemmesygeplejersker (som i eksemplet med 
Nanna), men også for hjemmehjælperne og praktiserende læger. Samtidig har de i en 
række tilfælde tætte og regelmæssige forbindelser til specialafdelinger på sygehusene. 
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Det betyder, at det er muligt for specialsygeplejerskerne (og derigennem hele hjemme-
sygeplejerskegruppen) at få supervision på meget komplicerede sager, at holde sig ajour 
på den nyeste medicinske og sundhedsfaglige viden og at smidiggøre nogle borgeres 
behandlingsforløb. Paradoksalt nok var specialsygeplejerskernes formelle uddannelse 
sparsom: Fx havde ingen af de specialsygeplejersker, vi observerede, uddannelse på di-
plomniveau inden for deres speciale. Kortere kurser, klinisk erfaring (i de fleste tilfælde 
fra specialafdelinger på hospitalerne) og ikke mindst interesse og lyst til at beskæftige 
sig med specialområdet var den ballast, de fleste besad. 

Specialsygeplejersker gled således på en funktionel måde ind i det almindelige arbejde.  
Fx besøgte en sårsygeplejerske en dag hun kørte i et andet distrikt end sit sædvanlige 
særligt borgere med komplicerede sår. Besøgene gav anledning til, at hun lavede om i 
behandlingen hos en af borgerne – og i øvrigt til at hun efterfølgende kunne diskutere 
de pågældende borgere med distriktets sædvanlige sygeplejersker. 

På denne måde blander specialekspertisen sig i det daglige med de almindelige syge-
plejerskers ekspertise. Vel at mærke på en måde der både synes at udvikle og trække på 
såvel specialsygeplejersken, de almindelige sygeplejersker og hele fællesskabet. 

Nogle af informanterne har i interviewene fremført, at der på landsplan er tendens til at 
afskaffe specialsygeplejerskerne. Hvis det er rigtigt, kan det undre ud fra denne under-
søgelse.
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Relationer til  
andre professionelle

Mens hjemmesygeplejersken Marie er på et hjemmebesøg, ringer en social- og sundhedsassistent på 
hendes mobiltelefon. Marie undskylder og går ud i gangen i noget tid. Hun fortæller efterfølgende, at 
assistenten har ringet fra en anden borger med kendt problem med urinretention, der behandles med 
kateterisation. Marie bruger tid på telefonisk at koordinere med ambulance (som pårørende har ringet 
efter), en af hendes kolleger (som er på vej ud for at kateterisere) og assistenten.

Hjemmesygeplejerskerne samarbejder som i denne situation i det daglige med andre 
professionelle, helt overvejende andre sundheds- eller plejegrupper. Det gælder både 
telefonsamtaler og møderne i den fysiske verden. Vi observerede ikke kontakt med 
arbejdsmarkedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske professionelle eller frivillige.

Hjemmehjælpen
Den gruppe, som samarbejdet er mest synligt med, er den kommunale hjemmepleje. 
Det var således næsten alle de sygeplejersker, vi observerede, der i løbet af dagen en el-
ler flere gange var i kontakt med hjemmehjælpens social- og sundhedsassistenter eller 
social- og sundhedshjælpere.

Samarbejdsfladerne er mange. Centralt er, at stort set alle de borgere, som hjemmesy-
geplejen har kontakt til, også har hjemmehjælp. Den kommunale hjemmesygepleje og 
hjemmehjælp arbejder inden for den samme gren af den kommunale forvaltning og i 
et vist omfang med løsning af de samme opgaver i forhold til borgeren. Der er et fælles 
elektronisk kommunikationssystem, og der foregår løbende en forhandling og organi-
sering af arbejdsopgaverne i forhold til borgeren mellem hjemmesygeplejerskerne og 
hjemmehjælpen. 

Der tales om en opgaveglidning, hvor flere og mere komplicerede opgaver overgår til 
hjemmehjælpsgruppen særligt social- og sundhedsassistenterne. Men dette kunne ind i 
mellem ikke lade sig gøre pga. den forskellige økonomistyring af de to områder: Service-
lovens område (som sosu-gruppen arbejder under) var styret efter BUM-modellen. Det 
indebar, at der skulle være ledig tid i sosu-gruppen for at de kunne påtage sig opgaven. 
Omvendt arbejder hjemmesygeplejerskegruppen under Sundhedslovens regler og er 
ikke på samme måde underlagt et tidsregnskab. Dette resulterede i at bestemte opga-
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ver fx rutinemæssige medicindosseringer fortsat lå hos sygeplejerskerne indtil der var 
’ledig’ tid i hjemmehjælpens timeregnskab. Dette skaber den paradoksale situation, at 
de længst uddannede og fagligt mest kvalificerede kommer til at fungere som ”buffer” 
for arbejdsopgaver, der i og for sig, ifølge dem selv og administratorerne, burde overgå 
til sosu-gruppen.

”Dilemmaet er: Vi skal køre hen for at koordinere i plejegruppen. Vi sidder fysisk på sundhedscentret. 
Alting foregår på mail. Sygeplejersken ser dem ikke hele tiden. Vi er rykket ud af plejegrupperne. De 
sparrer med hinanden i plejegrupperne – og nogle af dem er ikke engang uddannede. ”

Citat fra deltager i forskningsværksted

I diskussionen af det forrige tema understregede vi betydningen af sygeplejerskernes 
fagfællesskab. Men samtidig udgør dette, som det også afspejles i citatet, et dilemma for 
sygeplejerskerne: For opdelingen kan være problematisk for læring og vidensoverførsel, 
uddannelse og supervision af de kortere uddannede sosu-assistenter og sosu-hjælpere. 
Helt enkelt drejer det sig om, at de mest kompetente og bedst uddannede er forholds-
vis adskilte fra de kortere uddannede i den daglige praksis. Dette forstærkes af, at den 
enkelte sundhedsprofessionelle i den primære praksis for det meste arbejder alene i 
borgerens hjem. Netop dette stiller særlige krav om koordinering og om supervision. I et 
sådant system er det derfor vigtigt, at der er nogle rum for læring mellem faggrupperne 
– noget hjemmesygeplejersken (og hjemmeplejen) da også søgtes at tage højde for i de 
to kommuner gennem hyppige møder, fælles besøg mm.

Praktiserende læger
En anden central samarbejdspartner for hjemmesygeplejen er de praktiserende læger. 
Det er ofte de praktiserende læger, der henviser borgere til hjemmesygeplejen. Det 
er ofte de praktiserende læger, der ordinerer eller skal ordinere den behandling, som 
hjemmesygeplejerskerne har ansvaret for. Og endelig er de praktiserende læger, ligesom 
hjemmesygeplejerskerne, sundhedsprofessionelle, der har ansvaret for hele borgeren, 
herunder koordinering i forhold til forskellige hospitalsbehandlinger. Hertil kommer, at 
der i mange almene praksisser er ansat konsultationssygeplejersker, som principielt kan 
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varetage pleje og behandling på linje med hjemmesygeplejersker. Det er derfor bemær-
kelsesværdigt, at den direkte kommunikation med de praktiserende læger var så lidt 
synlig for os, og at samarbejdet med konsultationssygeplejerskerne slet ikke blev omtalt. 
Ganske vist ringede hjemmesygeplejerskerne i en række tilfælde til de praktiserende 
læger – men det var sjældent, de talte direkte med dem. I den ene af kommunerne var 
der dog et fælles elektronisk medicinsystem. Og det var tydeligt, at samarbejdet i denne 
kommune fungerede bedre.

Der var ingen observationer, hvor sygeplejerskerne rent fysisk mødtes med de praktise-
rende læger.
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Samarbejdet med borgerne  
- mellem medicinsk objektgørelse, 
empowerment og omsorgsmagt

”Man er gæst dagen lang. Det er fantastisk. Hvor ved vi dog meget om patienterne”.

Citat fra samtale med sygeplejerske der fortæller, 
hvor glad hun var for at være hjemmesygeplejerske 

(efter at have arbejdet på medicinsk og intensive afdelinger)

Det er et helt centralt udgangspunkt for hjemmesygeplejerskerne arbejde og for borger-
nes fornemmelse af myndighed, at det foregår i borgernes eget hjem. Det sætter i sig 
selv en betydningsfuld ramme om relationen mellem borger og hjemmesygeplejerske. 
Hjemmesygeplejersken er gæst, og borgeren er konkret og billedligt på hjemmebane. 
Besøgene i hjemmet giver samtidig hjemmesygeplejersken mulighed for et bedre ind-
blik i borgerens liv. 

Et konkret tegn på at arbejdet foregår i borgerens hjem er, at hjemmesygeplejerskerne 
stort set altid banker på, når de besøger en borger. Ligeledes var det blandt stort set alle 
de hjemmesygeplejersker, vi fulgte i undersøgelsen, kutyme, at de tog deres frakke eller 
jakke af, når de var trådt ind i borgerens hjem. Det kulturelle signal i begge disse hand-
linger er: ”Jeg er gæst her”. 

Samtidig var der dog mange hjem, hvor hjemmesygeplejersken umiddelbart efter at 
have banket på, gik direkte ind eller selv låste sig ind med den nøgle som de havde til 
borgernes hjem. Dette var særligt i hjem, hvor hjemmesygeplejerskerne kom regelmæs-
sigt eller flere gange dagligt, eller besøget gjaldt dårligt gående borgere. Rutinen disse 
steder er, at sygeplejersken har nøgle og kan låse sig ind, så borgeren slipper for besvæ-
ret eller ikke ligger hjælpeløs. På den ene side kan dette ses som en form for rutinepræ-
get omsorg for borgeren, men på den anden side indebærer det også den risiko, der er, 
for at meget omsorgskrævende borgers hjem bliver til en form for institution, hvor den 
sundhedsprofessionelle med største selvfølgelighed går ind og ud. 

Hertil kommer, at langt de fleste hjemmebesøg fra borgerens perspektiv foregår på ikke 
planlagte tidspunkter. Det er ikke ensbetydende med, at tidspunkterne er lagt uden 
hensyntagen til borgerne. Men det virker som om faste aftalte tidspunkter kræver, at 
borgerne gør eksplicit opmærksom på, hvornår de ønsker besøg finder sted. I de tilfælde 
bestræbte sygeplejerskerne sig tydeligvis på, at tage hensyn til ønskerne. Det ’normale’ 
er således en borger, der kan modtage besøg når som helst. Det hører med til dette, at 



18

der synes at være en uudtalt rutine med hensyn til, hvornår besøgene finder sted. Her 
opvejer rutine og kendskab til borgeren delvis, at hjemmesygeplejerskerne kan komme 
på besøg når som helst.

I det hele taget virker det som om både sygeplejersker og borgere søger at etablere en 
form for rutine og genkendelighed: Flere af borgerne gav udtryk for, at det passede dem 
godt, når det var den samme sygeplejerske, der kom hver gang. Der var også en tendens 
til, at de sygeplejersker, der kørte mere eller mindre fast i et distrikt (og som derfor kend-
te borgerne godt), blev mødt mere uformelt og også med en åbenhed for at tale om også 
svære problematikker.

Empowerment og rehabilitering
Forholdet mellem borger og sygeplejerske kan sættes i relation til begreberne om 
empowerment og rehabilitering. Det første begreb er som nævnt ovenfor et politisk og 
forskningsmæssigt begreb, der angiver en proces hvorigennem borgeren eller borgerne 
selv får ansvar, myndighed og magt over sit eget liv. Det angiver altså en bestræbelse og 
et mål om at borgeren skal være selvbestemmende og handlekraftig. Begrebet rehabili-
tering angiver en bestræbelse på at tilvejebringe handleevne eller snarere at retablere 
tabt handleevne. Begge begreber indebærer altså en bestræbelse på at se borgeren som 
aktiv og selvberoende. 

Det paradoksale er imidlertid, at de samtidig særligt bruges i relation til mennesker, der 
har mistet færdigheder eller som i hjemmeplejen har brug for andre menneskers hjælp 
og omsorg. Hjælp og omsorg, der netop angiver en afhængighed af andre. 

Modsætningen - eller måske snarere dilemmaet - mellem empowerment og omsorg 
illustreres af hjemmesygeplejerskernes begrebsbrug: I den ene af de kommuner, hvor 
observationerne fandt sted, anvendte hjemmesygeplejerskerne således for det meste 
betegnelsen ’borger’ for de mennesker, som de drager omsorg for. I en anden kommune 
varierede det, hvorvidt der blev talt om ’borgere’ eller ’patienter’. 
Empowerment kan altså forstås som kritisk overfor den umyndiggørelse, der kan være 
forbundet hjemmesygeplejen, ligesom andre sundhedsprofessionelles arbejde. I en 
række tilfælde blev det observeret, hvordan sygeplejersker fx ikke svarede på bemærk-
ninger fra borgere.
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En hjemmesygeplejerske besøger en ældre mand, der netop er udskrevet fra hospitalet. Manden taler 
langsomt og ikke helt tydeligt. Sygeplejersken kan ikke finde medicinskemaet fra hospitalet og skal 
sortere indholdet af nogle tidligere ophældte medicinæsker fra før mandens indlæggelse. Hun er kon-
centreret om dette, men har nu fundet de relevante skemaer. Manden spørger til flere af pillerne: ”Er det 
de smertestillende? ”. Og lidt efter: ”Det er da et helt puslespil”. Sygeplejersken svarer ikke, men fortsæt-
ter med at sortere pillerne. Manden spørger om nogle andre piller: ”Er det for smerter i hjertet? ” Syge-
plejersken svarer: ”Nej, det er for hjertet generelt”
Lidt senere fortæller manden: ”Jeg har før selv kunnet tælle pillerne op. Nu tør jeg ikke mere”.

Eksemplet er et af få, hvor sygeplejersken ignorerer borgerens spørgsmål og undlader 
at gå ind i en dialog med ham om den medicinske behandling. Samtidig undlader hun 
at gå ind i en dialog med ham om, hvad der evt. skal til, for at han selv kan administrere 
medicinen. Som sådan kan det illustrere, hvilken form for manglende borgerinddragel-
se ideen om empowerment er et forsøg på at gøre op med.

Samtidig illustrerer situationen nogle af de strukturelle problemer, som udgør udfor-
dringer for empowerment- og rehabiliteringstilgangen. I situationen virker det, som 
om sygeplejersken er bekymret for, at medicinadministrationen ikke er i orden, og hun 
derfor er koncentreret om tabletterne – hvilket jo er en vigtig del af arbejdet. Men hertil 
kommer den ældre mand som tidligere selv havde været i stand til at administrere sin 
medicin, og hvor perspektivet (bl.a. pga. alder) formentlig var, at de næppe kom til dette 
igen. Der er derfor et begrænset rehabiliteringsperspektiv.
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Ny teknologi  
– mellem standardisering og 
nye muligheder for inddragelse
Den teknologiske udvikling spiller på en række måder ind i hjemmesygeplejens opgave-
løsning og i relationen mellem borger og hjemmesygeplejerske. Særligt nyere dokumen-
tations- og kommunikationsteknologi spiller en stor rolle i hjemmesygeplejerskernes 
daglige arbejde. Alle sygeplejersker brugte en betydelig del af deres dag på elektroniske 
dokumentations-, planlægnings- og kommunikationsværktøj. 

Hjemmesygeplejerskerne arbejder i flere elektroniske systemer: Et borgerrettet system 
med oplysninger og kommunikation om den enkelte borger og et disponereringssystem 
(til allokering af hjemmesygeplejersker som arbejdskraft). Det er samtidigt et besked-
system (e-mail intern og eksternt), men også et registreringssystem, hvor det registreres 
automatisk,  når en borger indlægges. Systemerne er omdrejningspunkter i den enkelte 
sygeplejerskes arbejde og kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle. Det 
borgerrettede system indeholder også standardiserede plejeplaner for de ydelser, der 
optræder i Kommunernes Landsforenings sygeplejeydelseskatalog. Det er imidlertid i 
vid udstrækning et system om -  ikke med - borgeren.

Nogle hjemmesygeplejersker var udstyret med en tablet, og intentionen var at hjemme-
sygeplejerskerne skulle skrive notater allerede mens, de var hos borgeren. Det indleden-
de eksempel illustrerer, hvordan det kan foregå. Det var dog kun meget sjældent, at der 
blev skrevet notater på tablets, mens hjemmesygeplejersken var hos borgeren. Begrun-
delsen var, at forbindelsen af og til kunne svigte i dele af kommunen. En anden tolkning 
kunne dog være, at der i høj grad var tale om en tradition, hvor der først bliver rappor-
teret og fulgt op, når sygeplejersken var tilbage på kontoret. Denne brug af tablets viser, 
at ny teknologi ikke automatisk giver mere borgerinddragelse eller empowerment. Om 
det sker, afhænger i høj grad af sygeplejerskernes brug af den. En brug der har sammen-
hæng med mere traditionel faglighed og normer for god sygepleje og borgerinddragelse. 

På systemniveau undrer vi os over, hvorfor borgerne ikke har direkte adgang til at se 
det, der er skrevet om dem. Som det er nu, forudsætter direkte borgerindsigt, at syge-
plejersken bruger systemerne sammen med borgeren. Hvis de elektroniske systemer 
er lukkede eller svært tilgængelige for borgeren, risikerer de at fastholde og muligvis 
forstærke, at borgeren blot er objekt for kommunikation mellem forskellige sundheds-
professionelle. 

Også sårsygeplejerskerne var glade for tablets og/eller moderne mobiltelefoner. De 
muliggjorde således at opfølgning på udviklingen i borgernes sår. Samtidig gav den lette 
adgang til elektroniske fotos mulighed for konferering med læger på en specialafdeling. 
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Der skal endelig nævnes en mere kendt problematisk side ved den nye teknologi, som vi 
observerede flere gange: Nemlig at teknologien ganske vist er tidsbesparende, når den 
virker – men besværlig og tidsforbrugende, når den ikke gør det. 
 
Dilemmaer og udfordringer - afsluttende diskussion
Afslutningsvis kan man overvejer hvilke muligheder og udfordringer hjemmesygeple-
jersker og hjemmesygeplejen står overfor. Hvordan kan sygeplejersker i det nære sund-
hedsvæsen udvikle ny sygeplejefaglighed, hvori både patienten og den professionelles 
faglighed har større indflydelse, samt hvori læring får større betydning?

Højt kompetenceniveau med fare for rutinisering
Hjemmesygeplejen er et velintegreret fagligt professionelt fællesskab blandt sygeple-
jersker med en høj grad af selvstændighed og fælles og individuel ansvarlighed. Også 
specialsygeplejerskerne er velintegrerede i fællesskabet – om end der synes at være et 
behov for en mere formaliseret uddannelse af denne gruppe. Hjemmesygeplejerskerne 
har kompetence til og en mulighed for at foretage faglige skøn. Den nuværende struktur 
med den høje grad af kollektivitet, indflydelse på eget arbejde og fleksibel arbejdstil-
rettelæggelse fremmer sygeplejerskernes læring. Vores vurdering er derfor, at der er 
mange positive elementer i den organisering af separate hjemmesygeplejeenheder, 
som er observeret: Høj kompetence, gode muligheder for særligt uformel læring og tid 
til at løse opgaverne på grundlag af fagprofessionelle skøn - forhold der både kommer 
sygeplejerskegruppen og patienterne til gode. En risiko er imidlertid, at opgaveløsning 
og relation til borgerne reduceres til rutiner og standarder.

Andre faggrupper: Samarbejde og udfordring
Dilemmaet i forhold til denne organisering er først og fremmest relateret til andre 
faggrupper særligt social- og sundhedsassistent- og -hjælpergruppen. Dilemmaet består 
i, at separat organisering af hjemmesygeplejen gør det sværere for sygeplejerskerne at 
fungere som direkte supervisorer i forhold til gruppen. Der blev observeret og hørt om 
flere organiseringer, der søgte at tage højde for dette. Men det var samtidigt tydeligt, at 
hjælper- og assistentgruppens erfaringer og praksis kun i begrænset omfang var gen-
stand for sygeplejerskernes direkte supervision.

Relationen til de praktiserende læger var betydningsfuld, men udgjorde også en ud-
fordring for sygeplejerskerne. Flere sygeplejersker nævnte, at det i en vis udstrækning 
afhang af den enkelte læge, hvor godt samarbejdet fungerede. Men da alle borgere jo er 
knyttet til en praktiserende læge, må det betragtes som et strukturelt problem, at sam-
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arbejdet med en del af dem ikke fungerer. Flere sygeplejersker mente også, at der var 
problemer, der knyttede sig til, at lægerne var en privat virksomhed, som fx at det kunne 
være vanskeligt at få dem til at påtage sig tidskrævende opgaver.

Opsummerende er der et klart behov for yderligere viden i forhold til sygeplejefaglig-
heden og samarbejdet mellem faggrupperne: Det bør undersøges nærmere og mere 
systematisk, hvordan læringssituationen og samarbejdet er forskellig for henholdsvis 
patienter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, praktiserende læger og hjemme-
sygeplejersker. Dette bør også kombineres med en undersøgelse af, hvordan forskellige 
typer organisering har betydning for de forskellige gruppers læringssituation.

Den medicinske orientering i hjemmesygeplejerskernes arbejde
Den kontakt fra hjemmesygeplejersker til borgere vi så var stort set altid både respekt-
fuld og omsorgsfuld. Men det var begrænset hvor meget sygeplejerskerne kom rundt om 
hele borgerens livssituation. Den medicinske orientering og målrettede opgaveløsning 
er stærk i hjemmesygeplejerskernes arbejde. En række gode grunde til det er: Hvem der 
henviser til hjemmesygepleje, professionens organisering og uddannelse samt bor-
gernes og andres forventninger. Vi har endvidere set det sparsomme samarbejde med 
ikke-medicinske professionelle og frivillige. Det er vores vurdering, at denne medicinske 
orientering på mange måder er i god overensstemmelse med, hvad der er hjemmesy-
geplejerskernes kompetencer. Udover de praktiserende læger er de den gruppe i det 
primære sundhedsvæsen, som har den stærkeste medicinske kompetence. I et profes-
sionsperspektiv er det derfor rationelt, at sygeplejerskerne fastholder og understreger 
dette, og man samfundsmæssigt og fra patienternes perspektiv har en forventning om, 
at de har en medicinsk ekspertise. Man må dog samtidig forvente, at hjemmesygeple-
jerskerne kommer plejefagligt og omsorgsmæssigt rundt om borgerne. Derfor må det 
forventes af hjemmesygeplejerskerne, at de kan gå ind i og tage hånd om eksistentielle 
problematikker som fx sorg og ensomhed. 

Samtidig er det klart, at hjemmesygeplejen og hjemmesygeplejerskerne bør overveje, 
hvordan de kan styrke samarbejdet med socialfaglige professionelle og det civile sam-
fund: Udviklingen af en bredere faglighed med potentialer for at hjemmesygeplejersker 
i fremtiden vil orientere sig mere imod borgerens hele situation og netværk, må også 
indbefatte uddannelse: En mulighed kan være en mere specialiseret uddannelse for 
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hjemmesygeplejersker. Det ville i højere grad muliggøre en målretning imod det social-
faglige og livsverdensmæssige. På den anden side ville det være et brud med generalist-
uddannelsen, ligesom det også skal understreges at sygeplejerskernes særlige funktion, 
sammenlignet med andre faggrupper i det primære sundhedsvæsen, netop vedrører 
sygdomme og deres behandling og pleje. 

Mødet mellem borgerne og hjemmesygeplejerskerne i hjemmet  
– mellem empowerment og omsorg
På flere måder er empowerment mere nærliggende som perspektiv i borger-hjemme-
sygeplejerske relationen end i den relation, der er mellem den sundhedsprofessionelle 
og patienten på hospitalet: Besøget foregår i borgerens eget hjem, hvor borgerens øvrige 
hverdagsliv (fx nære sociale relationer) er synligt, og hjemmesygeplejersken i princippet 
er gæst. Ikke desto mindre havde den relation, som vi observerede imellem borgere og 
hjemmesygeplejersker, først og fremmest karakter af en omsorgs- og behandlingsrelati-
on med sygeplejersken som den medicinske ekspert.

Inddragelsen af borgerne kan således i højere grad ses som en moderne version af 
sygeplejens ideal om at lytte til og samarbejde med patienten, end en egentlig myndig-
gørelse af borgeren. De moderationer eller forandringer der foregik, må på den måde 
snarere ses som en bestræbelse på at sikre compliance end en bestræbelse på at sikre 
empowerment. Men projektet peger mod en række steder, hvor der kan arbejdes med at 
styrke empowerment.

På den anden side er skyggesiden af empowerment, at det risikerer at føre til manglen-
de omsorg for borgere der har behov for omsorg. I den forbindelse bør det nævnes, at vi 
ikke har observeret nogen form for manglende omsorg. Indtrykket er, at fleste borgere 
var meget tilfredse med sygeplejerskerne.

Endelig viser særligt litteraturreviewet, at der mangler mere viden om visitationspro-
cedurer, borgererfaringer og forløb i primær sundhedsvæsen i det hele taget og mere 
specifikt i hjemmesygeplejen.
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Denne pjece er skrevet af Betina Dybbroe og Tomas Ellegaard i 
samarbejde med Dansk Sygeplejeråd.

Pjecen giver et resume af forskningsprojektet Nye roller i det 
nære sundhedsvæsen. 

Forskningsprojektet er finansieret af Dansk Sygeplejeråd og udført 
2013 - 2014 af professor MSO Betina Dybbroe og lektor Tomas 
Ellegaard, begge fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, 
Roskilde Universitet. 

Hvis man er interesseret i at læse mere om projektets metode og 
resultater, herunder det litteraturreview der også er en del af 
projektet, kan man gøre dette i forskningsrapporten, som ligger 
på DSRs hjemmeside på www.dsr.dk


