
 

 

Rust det nære sundhedsvæsen til at varetage nye opgaver  
 
I de kommende år kommer der markant flere ældre. Det betyder også, at der kommer væsentlig flere mennesker med 
kroniske sygdomme som f.eks. KOL eller diabetes og flere multisyge, som har brug for behandling. Mange af disse 
patienter skal i højere grad behandles lokalt. Det kræver, at kommuner og almen praksis er rustet til at varetage 
sygepleje og behandling af disse mange tusinde patienter på faglig forsvarlig vis, så borgerne oplever mindst samme 
kvalitet som i dag.  

Dansk Sygeplejeråd anbefaler:  

Økonomi, rammer og kompetencer skal være i orden, når opgaver flyttes ud lokalt 

• Opgaverne skal først flyttes, når kommuner og almen praksis har fået opbygget de nødvendige kompetencer og 

kapacitet, så ingen patienter oplever fald i kvaliteten af deres sygepleje og behandling. 

• Der skal følge økonomi med den øgende specialisering, som må forventes fortsat at skabe et øget udgiftspres 

både på sygehusene og i kommunerne. 

• Der skal udvikles kliniske retningslinjer for opgavernes varetagelse i kommuner og almen praksis, så patienterne 

oplever en ensartet tilgang og høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Det er i den forbindelse afgørende, at de 

rette medarbejdere har adgang til relevante patientdata.  

• Sygeplejersker skal have et defineret virksomhedsområde i Autorisationsloven, der giver alle sygeplejersker 

mulighed for selvstændigt at iværksætte visse typer af undersøgelser og behandling i bestemte patientsituationer. 

Særligt uddannede sygeplejersker bør endvidere have udvidede kompetencer. For patienter med kroniske 

sygdomme vil det betyde en patientsikker og mere effektiv indsats tæt på borgerens eget hjem, hvilket kan 

medvirke til øget livskvalitet og mindre ressourceforbrug. 

• Der skal ske den nødvendige kompetenceudvikling i kommuner og almen praksis, så sygeplejersker bl.a. kan stå 

for opgaver inden for tidlig opsporing, løbende opfølgning og vejledning i forhold til forebyggelse og mestring af 

livet med kronisk sygdom – både i forhold til sygdom og til senkomplikationer.  

• For at sikre, at de nye opgaver varetages fagligt forsvarligt, skal de centrale myndigheder fastsætte måltal for, 

hvor mange sygeplejersker der skal have specialuddannelsen i borgernær sygepleje.  

Det skal være klart, hvilke opgaver der løses hvor for patienter med kroniske sygdomme 

• Det skal være klart, hvornår opgaver løses i henholdsvis kommuner, almen praksis og sygehuse. Patienter med 

livstruende tilstande behandles på hospitalet, mens patienter med moderat og lettere sygdomme behandles i 

borgerens nærmiljø i almen praksis eller kommunen. 

• Der skal indgås klare samarbejdsaftaler på tværs af kommuner, almen praksis og sygehus. 

• Patienter med forløb på tværs af sektorer skal have en lovfæstet patientrettighed til en forløbskoordinerende 

sygeplejerske, når patientforløbet er komplekst. 

Udvid teknologiske og digitale løsninger, som har evidens for dens effekt   

• Mulighederne for brug af teknologiske og digitale løsninger bør forbedres over hele landet. Det er i den forbindelse 

vigtigt, at disse løsninger afprøves på lige fod med ny medicin, så man sikrer, at borgerne får en sygepleje og en 

behandling af høj kvalitet. 

Følge udviklingen op med forskning 

• Der skal afsættes midler til kvalitetssikring og opfyldelse af kvalitetsmål for de nye opgaver, som fremover skal 

varetages i kommunerne bl.a. for borgere med kronisk sygdom. Det bør følges op med forskning i livskvalitet og 

sammenhæng med behandling i nærmiljø etc.   



 

 

 

 

FAKTA 
 
• Mellem 20-30 pct. af den voksne befolkning lider af multisygdom (Hvidbog om multisygdom, 2017).  

• 10 pct. af borgerne med en eller flere kroniske sygdomme står for 59 pct. af udgifterne (SSI, 2015).  

• Personer med tre eller flere kroniske sygdomme årligt har 25 kontakter med sin alment praktiserende læge, mens 

befolkningen generelt er i kontakt med almen praksis 7,6 gang i løbet af et år. (SSI, 2015). 

• Patienter med multisygdom oplever, at den behandling, de modtager, fokuserer på enkelt-sygdomme og ikke på 

det samlede sygdomsbillede. Manglende koordinering medfører manglende behandling af komplekse symptomer 

som smerter og psykiske problemer. Mange patienter udtrykker, at de føler sig magtesløse, når de selv prøver at 

involvere sig i planlægning af eget forløb. 

FAKTA: Hvilke opgaver varetager sygeplejersker i dag ift. KOL og type 2-diabetespatienter? 
 
• Faste kontroller og selvstændige konsultationer. 

• Vejlede og støtte borgeren og pårørende i at lære at leve livet med kronisk sygdom. 

• Forebyggelse af sygdomsforværring og mindske medicinbivirkninger. 

• Råd og vejledning til patienter om ordineret medicin og forskellige former for teknologiske hjælpemidler. 

• Undervisning og mestring i egen sygdom. 

• Forebyggende livsstilssamtaler vedr. kost, motion, rygestop m.m. 

• Lungefunktionsundersøgelser (for KOL-patienter), blodsukkermåling og injektionsteknik. 

• Indhente de nødvendige data og observationer til at understøtte iværksættelse af relevant behandling gennem det 

fortrolighedsforhold, sygeplejerskerne ofte har til kroniske patienter. 

• Viden om og løbende opsporing af senfølger hos KOL- og diabetespatienter. 

• Opdatering af instrukser med den nyeste viden på området. 

• Sygeplejersker spiller i dag en rolle i forhold til mental sundhed/psykosociale område samt samspillet med 

pårørende/familien for denne målgruppe – men der er potentiale for at gøre det endnu mere i fremtiden under 

forudsætning af de rette omstændigheder/muligheder. 

Fakta: Det kan en avanceret klinisk sygeplejerske 
 
En sygeplejerske på avanceret klinisk niveau adskiller sig fra den specialuddannede sygeplejerske ved at have 
udvidede kompetencer til at vurdere, diagnosticere, ordinere undersøgelser og justere i behandlingen af patienter 
inden for et afgrænset område. En sygeplejerske med udvidede kompetencer inden for den avancerede kliniske 
sygepleje har dermed bredere viden og kompetencer, så vedkommende kan håndtere de mest komplekse patienter 
og samtidig fungere som en faglig ekspert/supervisor i forhold til øvrige patientforløb. Det sker i et tæt samarbejde 
med læger i almen praksis og på sygehuset samt med andre faggrupper. Internationalt er funktionen som Advanced 
Practice Nursing (APN) eller Nurse Practitioner velkendt, og der er dokumenterede gode erfaringer inden for både 
kliniske resultater, patienttilfredshed og omkostningseffektivitet. 
 

 


