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I har andet at lave end at læse rapporter om kompleksitet!
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• Se www.dsr.dk/kompeksitet:

− Pixiversion på 8 sider

− Film med kort interview på 

under 5 min.

− Og et link til hele den lange 

rapport (80 sider), der er fyldt 

med tankevækkende cases 

og citater.



Slagplan
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• En model over kompleksitet i den kommunale sygepleje

− Virkelighedens vilkår og borgerrelateret kompleksitet

− Vores værktøjer og organisatoriske kompleksitet

• Et lille intermezzo om sygeplejen i en faglig og identitetsmæssig brydningstid

• De tre K’er: Kontinuitet – Koordination – Kvalitet 



Virkelighedens vilkår

Vores værktøjer

Organiseringen skal matche virkelighedens komplekse borgere
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1) Medicinsk 

kompleksitet

Borgerens 

sygdomme

3) Organisatorisk 

kompleksitet

Mange aktører, lav 

kontinuitet, mange 

systemer og uklare 

arbejdsgange

2) Social 

kompleksitet

Borgerens 

livssituation



Virkelighedens vilkår er borgerrelateret kompleksitet:

Mellem medicinsk og social kompleksitet
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Tre typer kompleksitet: 

1) Medicinsk kompleksitet: Borgerens sygdom(me)
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Medicinsk 

kompleksitet

2) Instrumentel 

sygepleje

3) Terminale 

borgere

4) Ustabile 

sygdoms-

tilstande

1) Multisygdom



Borgerperspektivet – Medicinsk kompleksitet:

Multisygdom og polyfarmaci
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• Det handler om koordination:

− ”Komorbiditet – det handler om, at borgeren har nogen forskellige sygdomme, som kræver en 

interageren og en tovholderfunktion: Nogen skal holde fast i, at nu skal der tages 

blodprøver for det ene og tjekkes op på noget andet. Der er et virvar af aftaler, der skal 

holdes fast i.”

• Det handler om kombination af medicinsk viden:

− ”Hvis de bare bliver sendt hjem til noget pinpleje – herregud, det er ikke noget problem. Men 

hvis de er 88 år og har flere konkurrerende lidelser, så bliver det komplekst, fordi jeg skal 

kunne kombinere viden inden for en hel masse felter, som ikke er mit speciale. Det er 

noget andet, hvis man kun går på hospitalet og laver det her hver dag, så kan man nemt se, 

hvordan sådan en nyopereret multisyg borger reguleres ind. Men jeg er ikke 

diabetessygeplejerske eller AK-sygeplejerske, og så bliver det lige pludselig et komplekst 

forløb. Både med hensyn til koordination og med hensyn til selve behandlingsdelen.”



Borgerperspektivet – Medicinsk kompleksitet:

Instrumentel, specialiseret sygepleje
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• Det handler om koordination: 

”… en borger, vi lige har fået hjem til parenteral ernæring og IV-medicin. Men det er ikke 

der, kompleksiteten ligger. Det finder vi jo ud af at lære. Kompleksiteten, det handler om, at 

du får hende visiteret som en borger, du skal give parenteral ernæring to gange i døgnet, men 

så viser det sig, at der er mange flere ting, for man kommer jo ind i hjemmet. Og der er mange 

borgere, hvor det ikke handler om lige præcis den ydelse, der står, at vi skal udføre. Og det er 

jo deri kompleksiteten ligger – at få alle trådene til at hænge sammen.”

”Jeg hører og læser, at alle de nye tekniske ting, som vi skal tage os af, gør sygeplejen 

kompleks. (…) IV og dialyse og alt muligt. Men det har jo intet med kompleksitet at gøre. Vi 

kan jo alle sammen lære at lave de her ting. Der er ikke en eneste ting inde fra sygehuset, som 

vi hjemmesygeplejersker ikke kan lære. Så derfor er det ikke det, der gør sygeplejen kompleks. 

(...) Kompleksitet handler meget mere om alt det, vi ikke har styr på, de mange 

samarbejdsparter.”



Borgerperspektivet – Medicinsk kompleksitet:

Terminale forløb
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• Standardisering – af ”rammerne” – reducerer kompleksitet: 

”Jeg har været hospice- og palliationssygeplejerske i mange år, og det første vi siger, det er, 

at palliative patienter, de er komplekse. Det siger alle. Og det er de jo også, for det er 

voldsomt syge patienter. Men opgaven opleves ikke som udfordrende kompleks. Der kan 

være noget menneskelig magtesløshed, der kan gøre det svært at være i det. Men vi har styr 

på organisering, vi har styr på medicinen, tingene er beskrevet, jeg ved, hvad jeg må 

trække på. Jeg har lægelig backup. Vi ved, hvem vi kan samarbejde med, vi har nogen 

medicinordinationer, vi kender til, vi ved, hvad vi skal bruge i bestemte sammenhænge. 

Der er en meget fast ramme omkring de her ting, der gør, at den der meget komplekse 

situation ikke er så kompleks endda. Selvfølgelig er det udfordrende på alle mulige måder, 

men det bliver ikke så komplekst.”



Borgerperspektivet – Medicinsk kompleksitet:

Ustabile, uforudsigelige, uafklarede forløb
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• Weekender!…. er der hvor sygeplejen er mest kompleks

• Kalder på rejsen fra personer, der kan noget - til et system, der kan noget

− Ventetid … på visitationer, på tilbagemeldinger, på kontakt

− Telefontider, åbningstider, indmeldingstider, blanketter

• Kompensation: Bufferlagre – lokalt, centralt, hos borgerne – giver fleksibilitet

• Et team af gode akutsygeplejersker – skaber ikke et godt akutsystem

− ”Der er en eller anden struktur omkring mig, der gør, at jeg ved, at jeg kan 

skaffe den hjælpe, jeg har brug for. Det må gerne være uforudsigeligt, men så 

skal jeg have nogen redskaber, jeg kan agere med.”
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• Multisygdom og specialiseret instrumentel sygepleje er stort set fraværende i 

sygeplejerskernes perspektiv på kompleksitet

− Fordi der har været et stort fokus på disse områder og dermed også kompetenceløft?

− Fordi det er lettere for sundhedsfaglige at løse sundhedsfaglige udfordringer i 

sundhedsvæsenet (i modsætning til sociale- og/el. organisatoriske udfordringer)?

• Det palliative område og terminale borgere: ”Ikke udfordrende komplekst”

− Hvad betyder standardiseringen på området, og hvad kan vi lære af det?

• Tempo, akutområdet og den ustabile borger: Det vigtige er standardiseringen af 

kompetencer, roller og rammer som grundlag for samarbejdet på tværs

− Standardiserede samarbejdsaftaler og fælles fagligt sprog skaber ”motorveje” på tværs 

som muliggør mere og bedre diagnostik og (efter)behandling i eget hjem

Tre typer kompleksitet: 

1) Medicinsk kompleksitet: Borgerens sygdom(me)



Tre typer kompleksitet:

2) Social kompleksitet: Borgerens livssituation
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”Alle dem, der er svære at hjælpe”

”Han passer ikke ned i vores kasser”

Social 

kompleksitet

Kulturelle og 

sproglige 

forskelle

Psykisk 

sygdom

Misbrug

Nedsat 

kognitiv 

funktion

Socialt udsat

Problematiske 

pårørende-

relationer



Hvad karakteriserer den komplekse borger? 
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Medicinsk 

kompleksitet

Borgerens 

sygdomme

Graden af social kompleksitet 
påvirker borgernes evne til 

egenomsorg, samarbejde og 
koordination i egne forløb

Social 

kompleksitet

Borgerens 

livssituation

• Tæt sammenvævet social- og medicinsk kompleksitet: 
– ”Det sociale” kan ikke nemt hegnes ind og uddelegeres.

– Men er der behov for mere/flere socialfaglige kompetencer i / tæt på sygeplejen?

• Stort behov for tværgående samarbejde (ikke bare for forskellige ”indsatser”)

• Stort behov for koordination og overblik over hele situationen: Aktører, indsatser, 

planer, muligheder, forløb, behov, evner, aftaler…osv.
– Ingen koordinerende ydelser, lav kontinuitet i borgerkontakten og uklarhed om (mangel på) 

det tværgående koordinerende ansvar.

• Stort behov for entydig forløbsledelse: 
• Stof til eftertanke….: ”Egen læge” i almen praksis og ”behandlingsansvarlig læge” på 

hospitalerne, men endnu ikke ”borgeransvarlig sygeplejerske” i kommunerne.



Vore værktøjer er præget af

organisatorisk kompleksitet
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Tre typer kompleksitet:

3) Organisatorisk kompleksitet
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Organisatorisk 

kompleksitet

Lav kontinuitet

Borger- og 

medarbejder-

relationer

Uklare 

arbejdsgange 

Manglende overblik 

og systemviden 

Mange systemer

Dokumentation, 

planlægning og 

kommunikation

Mange aktører

Sektorer, 

faggrupper og 

enheder

”Det jeg hører allermest i hverdagen, er borgere der spørger 

”Snakker I aldrig sammen?”



Organisatoriske kompleksitet - aktører:

Ser sundhedsvæsenet sådan her ud?
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Patient

Hospital

Almen 
praksis

Kommune



Organisatoriske kompleksitet - aktører:

Eller ser det sådan her ud?
Lægehuset 
Bondovej

Sygeplejerske  
5

Sygeplejerske 
4

Sygeplejerske 
3

Sygeplejerske  
2

Sygeplejerske 
1

Læge 2Læge 1

Læge 4Læge 3

Læge 5
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Organisatorisk kompleksitet:

Uklare arbejdsgange - mangelfuld implementering
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• ”Hvordan bestiller jeg (nu) det her hjælpemiddel?”

• ”Hvem skal man skrive til, hvis man skal have fat i…?”, ”Hvordan kontakter man overhovedet…?”

• ”Hvordan er det nu vi gør, ved de der opfølgende hjemmebesøg? Hvem følger op, hvis jeg skriver 

til lægen? Hvor skriver vi det?”

• ”Hvorfor står der intet i care? Jeg kan se vi har været derude, så hvorfor står der ingenting?”

• Hvordan kommunikerer man sikkert med hinanden (på tværs af vagter, teams, hjælpere/SSA’er)? 

− Skriver det i systemet, to steder, og i bogen, og på en gul lap – og siger det til én på vej ud af døren…

• Hvad handler det her egentlig om?

− Tid? Ressourcer? Forandringstempo? Implementeringskompetencer?

− Et væsen som er vokset via knopskydning og i volumen, og hvor gensidig tilpasning som primær 

koordinationsmekanisme ikke rækker længere. 

− Der er i stigende grad brug for fælles ”faste rammer” (standardisering af arbejdsgange, samarbejdsaftaler) 

og for gøre det væsentligt lettere at ”samle trådene til et velfungerende hele i hjemmet”



Virkelighedens vilkår

Organiseringen skaber rammer for det vi som samlet system kan i virkeligheden

Vores værktøjer
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Graden af social kompleksitet påvirker 
borgernes evne til egenomsorg, samarbejde 

og koordination i egne forløb



Et lille intermezzo om sygeplejen 

i faglig og identitetsmæssig en brydningstid
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Det er måske også noget 
med vores faglige identitet: 
Vi tager måske også nogen 
opgaver, som vi ikke er 
tillagt, vi har svært ved at 
acceptere, at det kan vi ikke 

gøre noget ved.

Alle bliver 
frustrerede, hvis 

sygeplejersken vil 
ramme sit 

funktionsområde 
ind.

Sygeplejen i en brydningstid:

Dilemmaer for sygelejen i kommunerne
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Generalist GeneralistGeneralist

Den der tovholderrolle… 
det kan godt være, at det 

ikke ligger i vores 
jobbeskrivelse, men det 
er noget der forventes 

af os.

Udskrevet til med. adm., så 
er der en forventning om at 

‘vi vil have dine øje på det 
der sker i det hjem’, under 

dække at panodil og 
vitaminer. Måske er det 
ikke min opgave, måske 

skulle en socialrådgiver ud i 
det hjem?



Sygeplejen i en brydningstid:

To kulturer, to paradigmer: Akutområdet og sygeplejen i forandring
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TOBS, ABCDE, ISBAR, EWS: Systematik, skemaer, målinger, observationer, 

algoritmer, ”scoringer” af borgere, triage-møder, handleplaner, opfølgning

− Hjemmesygeplejerske med +10 års erfaring i kommune uden akutteam beskriver den 

systematik og de målinger/observationer hun foretager ved en akut vurdering efter 

akutuddannelse: ”Før troede jeg også, at jeg kom hele vejen rundt. Men det kan jeg se 

nu, at det gjorde jeg ikke. Nu tænker jeg: Hvad overså jeg før!?”

VERSUS

”Det kliniske blik”: Helhedssituationen i hjemmet og kendskabet til borgeren

− Hjemmesygeplejersker med +10 års erfaring i kommune med separat akutteam: ”Alle 

de der målinger og skemaer: Undersøgelser viser jo, at der er intet der rammer så 

rigtigt som sygeplejerskernes kliniske blik!”



En afslutning om de 3 K’er:

Kontinuitet – Koordination – Kvalitet

26



3K: Kontinuitet, koordination, kvalitet

Flere veje til kontinuitet
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1) At der er mere personkontinuitet (færre overdragelser / færre skift)

a) Borgerkontinuitet

b) Medarbejderkontinuitet

2) At dokumentation er effektiv (bedre overdragelser/skift: klar, forståelig, 

handlingsorienteret, præcis, ensartet osv.):

▪ ”Hvis man skal sikre kontinuiteten, så fordrer det bare en afsindigt god dokumentation. Vi har talt 

meget om det internt – fx når man skriver, ’husk at observere i næste vagt’ – hvad er det så, jeg skal 

observere? Og hvad er det, jeg skal handle på, hvis der sker det og det? Jeg tror, man skal kigge 

mere indad som sygeplejerske og tænke (…). skridtet videre: Hvad er det, der skal handles på, og 

hvordan? Så kan man sikre kontinuiteten i behandlingen og plejen.”

3)  At alle relevante aktører taler sammen



3K: Kontinuitet, koordination, kvalitet

Forskel på veje til mere kontinuitet
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• Vejene til kontinuitet er ikke et enten-eller spørgemål, men et både-og!

• Men de er ikke lige egnede i alle situationer: Det kan opleves lettere at 

dokumentere (og overdrage) medicinsk kompleksitet end social kompleksitet (og 

relationer til en borger).

• Det opleves lettere og mere sikket at overdrage mundtligt:

− Jeg oplever, at kommunikationen ofte sker på skrift, og for mig er der stor forskel på vores måde at 

tale på og den måde, vi skriver på. Når vi taler, er vi mere sådan: Hvad mener du, og hvad mener jeg, og 

hvad kan vi blive enige om? Men jeg har en helt anden måde at formulere mig på, når jeg skal 

dokumentere noget skriftligt, og hvad bliver der i og for sig ment med det, der er skrevet? (…) Men hvis 

man snakker sammen, så kan man nemmere få spurgt ind til de små ting, man hører. Og det går tabt, 

når man skriver. Man får ikke spurgt til det, der står mellem linjerne.



3K: Kontinuitet, koordination, kvalitet

Hvad betyder lav kontinuitet i praksis?
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• Kvalitet: 

− Ingen kendskab til borger, ingen baseline, ingen ”habituel tilstand”.

− Ringere grundlag for tværgående og tværsektorielt samarbejde.

− Øget risiko for fejl, eller at informationer og opfølgning går tabt.

• Ressourcer: 

− Mindre uddelegering ved lav kontinuitet i medarbejderrelationerne, fordi 

sygeplejerskerne kan føle sig for usikre på konkrete medarbejderes kompetencer.

− Øget tidsforbrug til overlevering (dokumentation) af borgere, til at læse op på 

borgerere, til kommunikation og koordination ml. medarbejdere. 

• Men hvad med borgertilfredsheden?…



3K: Kontinuitet, koordination, kvalitet

Personkontinuitet i praksis
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• Sygehusene har prøvet i 15 år: 

− Kært barn…: Sundhedsfaglige kontaktperson, ”visitkortordningen”, behandlingsansvarlig læge.

− Hvad strander det (ofte) på? Den praktiske udførelse og manglende mening for medarbejderne.  

• Kommunerne:

− ”Det er helt umuligt med skiftende vagter og ferier, og ingen kan være på arbejde 24/7!”

▪ Koordination kræver ikke 24/7 tilstedeværelse. Koordination kræver klarhed om roller og 

ansvar og helt lavpraktiske kommunikations- og arbejdsgange.

− ”Hvad vil det koste – hvem skal lave alt det ekstra arbejde?” 

▪ Hvad koster det mon i dag, at alle har (lidt) ansvar for alting – én vagt ad gangen!?

▪ Der vil være mindre koordinationsarbejde, hvis alle vidste hvad de havde ansvar for at 

koordinere, og hvad de ikke havde ansvar for at koordinere

• Almen praksis – den anden halvdel af primærsektoren:

− Holder også ferie og (nogle) arbejder 4 dage/uge med +1650 patienter på listen!  
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Kontinuitet Koordination Kvalitet

Forløbsledelse  
kontaktperson

Personkontinuitet i 
borgerrelation  

(færre overdragelser)

Kontinuitet via bedre 

dokumentation
(bedre overdragelse)

Personkontinuitet i 
medarbejderrelation 

(bedre samarbejde)

Koordination med 
andre aktører

Koordination 
med 

hjemmeplejen

Koordination i 
sygeplejen

Borger-
tilfreds-

hed

Mindre 
risiko 
for fejl

Medar-
bejder

tilfreds-
hed

Færre 
skift og 
overdra-
gelser

Second 
opinion

?

Mindre 
tid på 
over-

dragelse

Mere og 
bedre 

uddele-
gering

Bedre og 
kontinuer 

(syge) 
pleje

Sammen-
hæng på 

tværs



Forløbsledelse: Fra visioner på papir til virkelighed i praksis
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Forløbsledelse

Hvad er opgaven?

Hvem er 
forløbsleder?

Forstår borgeren det?

Ved borgerne det?

Ved alle medarbejdere det?

Hvordan kontaktes FL?

Hvordan ”sikre” mål, 
koordination, 

sammenhæng osv.?

Hvordan får man 
overblik over hvad?

Hvilke borgerforløb?


