
Det Nære Sundhedsvæsen

 SST – ny kvalitetsplan

 Ensartet kvalitet landet over
 Et mål om at travlheden på sygehusene 

afløst af en omstilling til det nære 
sundhedsvæsen

 Pengene skal følger opgaverne
 Hvem har ansvaret og hvornår?
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DSR analyse

 30% akutte patienter kunne have undgået 
indlæggelse ifølge sygehuse spl.

 51 % af kommunal ansat spl. vurdere at indlæggelse 
kunne være undgået.

 47 % af akut spl. tilstrækkelig mulighed for at 
opspore tegn på akut sygdom



Hvad er rette indsats? 

 Dialog med sidemanden



Hvad er rette indsats

 Flere udekørendeteams 24/7
 Bedre normering-mere tid til borgerne
 Flere akutpladser
 Øget kontinuerlig indsats
 Faste behandlingsplaner
 Bedre samarbejde m/praktiserende læger
 Bedreoplæring af ssa/ssh
 Flere handlemuligheder 



Akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Formål: 
Nedbringe indlæggelser og genindlæggelser
Hurtig udskrivelse

Uenighed: 
Økonomiske antagelser er tvivlsomme
Manglende forventet effekt .



Organisering 

 Selvstændig enhed 
– Viborg
– SHS teamet (Ballerup, Furesø, Herlev)

 En del af sygeplejen
– Næstved- alle sygeplejersker en time ”fri”
– Kalundborg- 1/3 del af spl. 
– Ålborg: ”. I stedet for at etablere et decideret akutteam besluttede vi for 

tre år siden, at alle vores hjemmesygeplejersker skal kunne udføre de 
såkaldte akut udekørende besøg” 

Akut pladser
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Hvad laver akut sygeplejerskerne

 Biomedicinsk tænkning (TOBS; ABCD)

 Samspil med objektive og subjektive data 

 Faglig skøn



Opgaver – INGEN BLÅ BLINK! 

 Sygeplejefaglig udredning
– vitale værdier, blodprøver 

 Koordinerende indsats-udskrivelse
 Hud- og slimhinder: sårbehandling
 Udskillelser: kateter
 Medicin – iv medicin
 Fald (region Sjælland)
 38% vurdere at de kan løfte flere opgaver 

end de gør!  



Eksempel

 Opringning fra 1813
 Borger pneumoni
 CRP forhøjet
 Dement hustru
 Indlagt 
 https://www.youtube.com/watch?v=ejFsdr2fO
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Hvilken evidens findes ? 

 Varde kommune 2014: 73% tilfælde er der forebygget en indlæggelse.

 Cochrane – review
 10 studier RCT ( 1999 – 2005) (UK, New Zealand, Australien og Italien) 

 1333 ældre borgere med medicinske akut opstået tilstande som ikke kræver 
indlæggelse

– Ikke signifikant forskel i genindlæggelser
– Højere patienttilfredshed. 
– Reduceret mortalitet efter 6 mdr. – læge tilknytning
– Kontrolgruppe er dårligt beskrevet i alle studier

 Kulturelle forskelle  

Kilde: (Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library, 2008, Issue 4.)



Fremtidig forskning? 

 RCT studier 

 Effektmål på flere parametre 

 Økonomiske konsekvenser



A og B 

 Får patienterne det rigtige tilbud?
 Skaber akut sygepleje større behov for 

koordinering?
 Handler det i bund og grund om organisering 

og opkvalificering af Sygeplejersker?



Hvad kan vi fagpolitisk bruge det 
til? 

 Løftestang i forhold til opkvalificering

 Ændring af rigide regler om delegering

 Samarbejdsaftaler mellem 
region/kommune/praktiserende læge. 

 ? 



Udfordringer i forhold til hygiejne

 Patientens hjem 

 Manglende kendskab til patientens 
smitterisiko

 Isolation- akut pladser 

 Rengøring af remedier 



Vi er på vej


