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FREMTIDENS SYGEPLEJEINDSATS 
I KOMMUNERNE
Sygeplejerskernes indsats  i kommunerne er omfattende. Den består af sundhed-
splejerskens rolle i forhold til familier med børn og opfølgningen på skolerne i forhold 
til de større børn. Den består af forebyggelsesindsatser for borgere med kronisk 
sygdom, af forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 75 år, af pleje af syge borgere 
i eget hjem, i ældreboliger eller på plejecentre og til syge borgere i eget hjem.

Der bliver flere ældre i Danmark og flere med kronisk sygdom som f.eks. KOL og dia-
betes. Samtidig ændrer sundhedsvæsenet sig med hurtigere udskrivning af patienter, 
omlægning til mere ambulant behandling, telemedicinske løsninger og nye syge-
husstrukturer, der betyder længere afstande for borgere, der skal til behandling.

Udviklingen betyder, at sundhedsopgaven i kommunerne har forandret sig og vil 
forandre sig endnu mere i fremtiden. I svangreomsorgen vil sundhedsplejerskerne 
komme til at spille en væsentlig rolle i forhold til de ukomplicerede fødsler, hvor 
familien er tidligt hjemme. Hjemmesygeplejen overtager mange nye opgaver som 
tidligere foregik på sygehusene, og i takt med de nye og mere komplekse pleje- og 
behandlingsopgaver øges forventningerne til sygeplejens kompetencer. Fremover 
må indsatsen i kommunerne i højere grad kunne forebygge indlæggelser, og den 
kommunale sygepleje må effektivt kunne håndtere borgere, der bliver udskrevet 
efter kort tid på sygehuset og på alle tider af døgnet.

For at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen skal den kommunale sygepleje arbejde ud 
fra den bedst tilgængelige viden på området. Kliniske retningslinjer skal i fremtiden 
være afsættet for valg af pleje og behandling.

Fremover er sygdom og kontrol af denne ikke altid ensbetydende med indlæggelse. 
Fremover skal flere hjælpes hjemme og i det nære. Det giver kvalitet og tryghed for 
borgeren og de pårørende, og det er samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt.
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Grete Christensen
Formand, Dansk Sygeplejeråd

Anny Winther
Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg
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SUNDHEDSPLEJEN
ARBEJDER TVÆRFAGLIGT

ÅRETS SUNDHEDSPLEJERSKE
Prisen som Årets sundhedsplejerske i 2012 gik til Jette Bonde Schaarup, for sit 
projekt med en babysimulator. I sit arbejde med unge sårbare mødre i Mødrehuset i 
Svendborg så Jette behovet for at give sårbare unge viden om børn, indsigt i foræl-
dreopgaven, samt at styrke deres beslutningsgrundlag for at kunne vælge børn 
til eller fra. Det helt særlige er, at konceptet udover at være sundhedsfremmende 
indeholder pædagogiske metoder kombineret med meget høj grad af etik.

Flere og flere fødsler – også for førstegangsfødende - gennemføres ambulant, og 
indlæggelsestiderne for fødende kvinder falder. Det er en positiv udvikling, at så 
mange kvinder føder uden komplikationer, men de mange korte indlæggelser og 
ambulante fødsler rejser også en række udfordringer, ikke mindst for overgangen 
fra fødslen på sygehus til den kommunale sundhedspleje.

Derfor er der behov for at styrke sundhedsplejens rolle. Eksempelvis bør sund-
hedsplejersken aflægge besøg allerede under graviditeten, så de familier, der har 
særlige behov, får et godt kendskab til sundhedsplejeordningen. Samtidig bør 
sundhedsplejersken være tovholder på   den tværfaglige indsats , der kan støtte 
familien, navnlig hos børn, der vokser op i sårbare og udsatte familier.

Du kan finde mere information om sygeplejerskernes rolle på svangreområdet i Dansk 
Sygeplejeråds anbefalinger til svangreomsorgen, som kan findes på www.dsr.dk
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FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 
ØGER EGENOMSORG HOS ÆLDRE
Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til alle ældre, der ikke i forvejen har kon-
takt til kommunen – dvs. borgere, der bor hjemme og ikke får hjælp til personlig 
pleje eller sygepleje. Forebyggende hjemmebesøg er en uformel samtale mellem 
den ældre og en forebyggende medarbejder, og samtalen har fokus på den ældres 
livssituation og på emner som sundhed og sygdom, trivsel, livskvalitet, boligforhold, 
aktiviteter, samvær med andre og tanker om fremtiden. I løbet af samtalen kan den 
ældre få inspiration til eventuelle ændringer i hverdagen, der kan fremme sund-
heden, og få information om kommunens tilbud om aktiviteter og støttemuligheder.

Forebyggende hjemmebesøg handler derfor om at skabe tryghed og trivsel for 
den enkelte snarere end om konkrete problemer. For kommunen er besøget en 
mulighed for at sætte ind med råd og vejledning før problemer opstår eller når at 
vokse sig store.

I Københavns Kommune kommer en forebyggelsessygeplejerske på hjemmebesøg 
hos ældre borgere. Det sker for at skabe tryghed og trivsel samt give borgerne 
redskaber til at bruge egne ressourcer. 

Forebyggelsessygeplejersken tester også de ældres fysiske tilstand og tilrettelæg-
ger sundhedsplaner, der passer til den enkelte borger. Derudover får den ældre 
borger information om de mange frivillige tilbud, som ældre kan deltage i fx natur-
tjenesten, besøgsvenner og fitness.

Forskningen viser, at borgere, som i forvejen klarer sig godt, og borgere, som har 
begyndende funktionstab bevarer deres funktionsevne længere, fordi de får et 
forebyggende hjemmebesøg af en sygeplejerske.

Du kan finde mere information om arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg hos 
ældre på www.sufo.dk. Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Fore-
byggende hjemmebesøg.
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NYE SYGEPLEJETILBUD 
– I STEDET FOR INDLÆGGELSER

AKUTTEAM I VIBORG KOMMUNE
Viborg Kommune konstaterede for et år siden, at 25 pct. af borgerne, der indlæg-
ges, udskrives igen inden for blot 24 timer. For at forebygge disse korte indlæggel-
ser har kommunen blandt andet oprettet et såkaldt akutteam. Med akutteamet har 
man sikret et sygeplejefagligt beredskab, således at en del af de borgere, der ellers 
skulle på sygehuset for behandling, i stedet kan behandles i eget hjem. Det drejer 
sig eksempelvis om borgere, der ellers skulle have været frem og tilbage på syge-
hus for at få intravenøs medicin, dvs. medicin sprøjtet ind i blodbanen.

Tilbuddet er til gavn for borgerne. Og det giver god mening økonomisk, da man 
sparer indlæggelsesudgiften.

Akutteamets 9 sygeplejersker er tilgængelige fra kl. 7-23, hvorefter nattevagten for 
det øvrige ældreområde tager over. Ordningen er i brug alle ugens dage, sådan at 
kommunens borgere ved, at akutteamet altid er til at få fat på og står klar til at hjælpe.

Viborg Kommune har løbende registreret besøgene en foreløbig evaluering viser, at 
ca. 20 pct. af forløbene har fungeret som alternativ til en indlæggelse.

Kommunernes sygeplejeydelser skal kunne forebygge unødige indlæggelser og 
håndtere akut og omfattende pleje ved hurtig udskrivning. Mange kommuner har 
derfor etableret nye former for sygeplejetilbud, og en del har oprettet midlertidige 
sengepladser med døgnbemanding, hvor borgere kan henvises til enten for at fore-
bygge indlæggelse eller efter indlæggelse indtil borgeren er i stand til at komme 
tilbage i egen bolig.

Du kan finde mere information om KL’s forslag til styrket sygepleje i det nære sund-
hedsvæsen på www.kl.dk 
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KLÆDT PÅ SOM PÅRØRENDE

Hvorfor ser min fars piller anderledes ud, end de plejer?

Aage er 79 år og bor i eget hjem. Han har haft Parkinsons sygdom i 10 år. Han får 
hjælp af hjemmeplejen til personlig hygiejne og dosering af medicin i æsker. 

En dag opdager Aages datter, at pillerne i hans medicinæske ser anderledes ud. Der 
plejer at være mange små og runde. Nu er der flest aflange. 

Det viser sig, at der ved en fejl er lagt Panodil i æsken i stedet for Parkinson-med-
icinen, der hedder Parlodel. Forvekslingen rettes, og Aage oplever forbedring i sine 
symptomer.

Det er godt, at pårørende er opmærksomme på medicinen.

Hvis en af dine nærmeste er patient, kan du gøre en forskel ved at være aktiv som 
pårørende. Du kan være med til at forhindre misforståelser og utilsigtede hændelser 
i forbindelse med pleje og behandling. Det er budskabet i kampagnen ”Klædt på som 
pårørende”, der er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden.

Patienternes sikkerhed er selvfølgelig altid sundhedsvæsenets ansvar. Men sund-
hedsvæsenet vil gerne involvere patienter og pårørende mere, fordi parterne i fæl-
lesskab skaber den bedste barriere imod fejl.

Tre gode råd til pårørende er:
1) Gå med og vær en støtte. Sammen kan I bedre huske og forstå
2) Spørg, hvis der er tvivl. Vær med til at stille spørgsmål
3) Ha' tjek på medicinen. Kend det vigtigste

Fakta: Dansk Selskab for Patientsikkerhed blev dannet i 2001 med det formål at 
forbedre patientsikkerheden i Danmark. Dansk Sygeplejeråd og KL sidder i bestyrelsen 
for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Du kan læse mere på www.patientsikkerhed.dk 



MINI-SUNDHEDSMESSE:
MØD DET NÆRE SUNDHEDS- 
VÆSEN PÅ FOLKEMØDET  

Sundhedsvæsenet ændrer sig. Færre sygehuse skal i fremtiden tage sig af den spe-
cialiserede behandling, mens langt flere borgere skal plejes og behandles i deres 
nærområde. Det har givet det kommunale sundhedsvæsen en vigtig opgave med at 
sikre forebyggelse og sundhedsfremme til alle borgere, pleje og behandling af kro-
niske syge, forebyggelse af genindlæggelser og pleje til nyfødte og deres familier.

Derfor inviterer KL og Dansk Sygeplejeråd til mini-sundhedsmesse, hvor du kan 
møde det nære sundhedsvæsen. Her kan du få en snak med en sundhedsplejerske, 
der bl.a. laver sundhedsarbejde blandt børn og unge og tager imod nyfødte børn og 
deres forældre, når de kommer hjem fra hospitalet. Du kan møde en akutsygeple-
jerske, og høre hvordan hun er med til at forebygge indlæggelser af ældre patienter, 
der i stedet kan plejes i eget hjem. Du kan også få gode råd til, hvordan du som 
pårørende kan hjælpe en patient. 

Vi slutter af med at interviewe Anny Winther, formand fra KL’s Social- og Sund-
hedsudvalg og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, om det nære 
sundhedsvæsen. 

Arrangementet finder sted søndag d. 17. juni kl. 9 – 11 i Høiers Iscafe, og der vil 
være en sund forfriskning til alle gæster på messen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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