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INTRODUKTION  

Der er i sundhedsvæsnet et stort fokus på at skabe bedre sammenhæng for patienter med kontakt til to 

eller flere af sektorerne i sundhedsvæsnet. Flere undersøgelser har vist, at der ofte opstår problemer, når 

patienter udskrives og efterfølgende skal have pleje og behandling i eget hjem. Ifølge Dansk Sygeplejeråd 

sker det ofte, at der går vigtig behandlingsinformation tabt imellem sektorerne, når en patient udskrives. 

Dette kan føre til, at patientens forløb bliver forringet, samt at der på grund af dårlig kommunikation 

mellem sektorerne sker fejl i patientens/borgerens forløb.1  

Dette projekt griber ind i netop problemstillingen omkring kommunikation i sektorovergangene. 

Tak til alle involverede i projektet; patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og alle jer andre.  

 

God læselyst! 

 

  

                                                           
1  Dansk Sygeplejeråd, 2015. 
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BAGGRUND  

I 2015 gennemførte SOFF (Samordningsforum Fyn) et miniprojekt ”Med patientens øjne – borgere i 

sektorovergange” for at se på, hvordan patienterne egentlig oplever overgangen fra sygehus til hjem. 

Projektet viste, at kommunikationen mellem sektorerne samt mellem de sundhedsprofessionelle og 

patienterne havde plads til forbedring. Rapporten anbefalede derfor, at netop kommunikationen i 

sektorovergangene skulle være udgangspunktet for et yderligere projekt. Derfor blev ”Dialog i 

sektorovergange” igangsat af SOFF-implementeringsgruppen for Behandling og Pleje i sommeren 2016. 

Denne rapport præsenterer resultaterne fra projekt ”Dialog i sektorovergange.” Formålet er at skabe et 

dybere og mere kvalificeret indblik i de udfordringer, der ses i kommunikationen mellem sektorerne 

(sygehus, kommune og almen praksis) i forbindelse med indlæggelse og udskrivning af ældre medicinske 

patienter, samt ved opfølgende hjemmebesøg fra praktiserende læge. 

 

Projektets mål 

- At få dybere indsigt i kommunikationen og videndelingen mellem de sundhedsprofessionelle og 

patient/pårørende i bevægelsen mellem eget hjem og sygehus, og retur. 

- At identificere andre relevante forhold (udover kommunikation) ved indlæggelse, udskrivelse og 

opfølgende hjemmebesøg. 

- At afdække brug af og opfølgning på genoptræningsplaner. 

- At afdække hvilke data, der i dag er tilgængelige for sygehus, kommune og praksislæge 

(fx indlæggelsesrapporter, epikriser, genoptræningsplaner osv.) og om dette benyttes.  

- At få dybere indsigt i samarbejdsrelationer mellem OUH og Odense Kommune, samt samarbejde 

med almen praksis.  

- At de deltagende sundhedsprofessionelle opnår større indsigt i hinandens arbejde og kan se 

mening i, at der arbejdes på at understøtte videndeling og kommunikation på tværs af sektorerne. 

 

Yderligere beskrivelse af projektet kan ses i bilag 1 – Projektbeskrivelse.  
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DATAMATERIALE  

Nedenfor er samlet et overblik over projektets arbejdsform - herunder de anvendte metoder og 

arbejdsprocessen. 

Derudover beskrives den kortlægning, der er lavet af de aktuelle tværsektorielle informationskanaler. 

Metoder 

I projektet er der anvendt etnografiske metoder; interviews og deltagerobservation.  

Tre sygeplejersker i projektgruppen lavede observationer og empatiske følgeskaber med patienter ud fra 

metoden ”At se med patientens øjne”2. Denne metode lægger op til, at det, der foregår i en specifik valgt 

situation, regnes som data – og er med til at give den sundhedsprofessionelle indsigt i patientens 

perspektiver og erfaringer. Dermed kan den enkelte patients oplevelser generere viden, der kan anvendes 

til at forbedre konkrete forhold for patienterne. 

Udover de gennemførte følgeskaber er der i projektet blevet gennemført en række interviews med 

relevante nøglepersoner.  

Endelig er workshops brugt som erfaringsdelingsmetode.  

Processen 

Projektgruppen er sammensat tværsektorielt med repræsentanter fra CoLab Odense, Geriatrisk Afdeling G 

på OUH, Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og privat praktiserende læge. OUH og 

Odense Kommune har begge været repræsenteret på både ledelses- og medarbejderniveau.  

Der var fra starten af projektet lagt op til, at der skulle laves følgeskaber med 15 patienter;  

- Fem fra hjemmet, når de blev indlagt i FAM-modtagelsen eller på FAM-sengeafsnit og videre til 

indlæggelse på Geriatrisk Afdeling.  

- Fem, der udskrives fra Geriatrisk Afdeling og til eget hjem. 

- Fem ved opfølgende hjemmebesøg af praktiserende læge. 

 

Rekruttering af patienter i projektet viste sig sværere end forventet - til trods for en betydeligt forlænget 

optageperiode, endte projektet med at gennemføre syv følgeskaber. 

Følgeskaberne ifm. opfølgende hjemmebesøg ved praktiserende læge kunne af forskellige årsager ikke 

gennemføres. I afsnittet om anbefalinger på side 15 er kort beskrevet nogle tanker om, hvorfor dette ikke 

lod sig gøre.  

Optagekravene ifm. følgeskaberne ved indlæggelse blev modificeret, da det ikke viste sig muligt at ’fange’ 

patienterne allerede i hjemmet/inden de ankom på OUH. Derfor blev disse følgeskaber i stedet gennemført 

                                                           
2 Etnografisk metode - udviklet på OUH af udviklingskonsulent Mette Mollerup. Metodebeskrivelsen kan 

ses i bilag 2. 



   

CoLab Odense | Dialog i sektorovergange 6 

 

fra patienterne var ankommet til FAM-modtagelsen eller på FAM-sengeafsnit og videre til indlæggelse på 

Geriatrisk Afdeling. 

Arbejdet med erfaringsdeling i projektgruppen har været delt op i fire workshopdage. Herunder ses en 

visuel præsentation af denne workshoprække. Hver af de fire workshops har fungeret som en milepæl, 

hvor hele gruppen har kunnet samles, reflektere og snakke om erfaringerne med metoden m.m.  

Sideløbende med workshoprækken har der været gennemført en række styregruppemøder, hvor en 

repræsentant fra hver af de fire organisationer kunne mødes og snakke om fremdriften.  

  
 

Kortlægning af informationsgange mellem sektorerne 

Som udgangspunkt for projektets fokus på kommunikation i sektorovergange er der lavet en kortlægning af 

rammerne for informationsudveksling mellem sektorerne. Denne er lavet med udgangspunkt i de 

samarbejdsaftaler, som findes mellem kommunerne og Region Syddanmark (SAM:BO)3. 

 

Resultaterne af denne kortlægning kan ses opstillet i tre flowcharts4. Disse viser, hvilke informationer de 

forskellige sundhedsprofessionelle skal sende og modtage ved patientforløb, som er over 48 timer og ved 

komplicerede og ikke-komplicerede patientforløb.  

 

                                                           
3 SAM:BO-aftalerne bliver løbende opdateret. Der er i denne rapport taget udgangspunkt i den pr. 1. januar 

2017 gældende aftale.  
4 Se de tre flowcharts i Bilag 3 - flowcharts 
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Til at afdække, hvordan de nedskrevne retningslinjer for kommunikationen anvendes i praksis, samt for at 

afdække, hvad de sundhedsprofessionelle vurderer virker, og hvor de ser plads til forbedringer, er der lavet 

seks telefon- eller personlige interviews med relevante nøgleaktører i projektet. Der er forinden udarbejdet 

en struktureret interviewguide, så der i en efterfølgende analyse kunne udledes mønstre og temaer. 

Inspiration til denne blev fundet i Sundhedsaftalerne og SAM:BO.  

 

I næste afsnit er kun udvalgte dele af de gennemførte interviews indsat, men i bilag 4 – interviews, er der 

både en oversigt over de interviewede nøglepersoner, samt en længere udskrift af deres tanker om de 

nuværende arbejdsgange og idéer til forbedringsmuligheder.  

MULIGHEDSRUM5 

Med udgangspunkt i hele projektets materiale; resultaterne fra de to downloadworkshops, de syv 

følgeskaber med patienter og de seks interviews med nøglepersoner, har projektleder og proceskonsulent 

lavet en analyse af dette. Deraf er der trukket seks specifikke udfordringer/mulighedsrum ud, som blev 

brugt som udgangspunkt for arbejdet med udvikling af løsningsforslag i idégenereringsworkshoppen6:  

1) Rigtig information 

2) Genindlæggelser 

3) Samme spørgsmål flere gange  

4) Flextrafik 

5) Timing 

6) Livliner 

 

På idégenereringsworkshoppen blev projektgruppen inddelt i tre grupper med repræsentanter fra flere 

sektorer i hver. Hver gruppe valgte selv en eller flere mulighedsrum, de gerne ville arbejde med, og ud fra 

disse blev der brainstormet og drøftet løsningsmuligheder. På denne måde arbejdede vi med fire udvalgte 

mulighedsrum.  

 

Alle seks mulighedsrum er listet herunder, og de fire, vi gennemarbejdede, er listet sammen med de idéer, 

der blev udviklet på hver. Derudover er der indsat perspektiver fra et lignende projekt fra Region 

Hovedstaden, som understøtter nogle af de fund, der er blevet gjort i dette projekt.  

                                                           
5 Mulighedsrum defineres her som en beskrivelse af en udfordring, der er fremkommet på baggrund af data 

genereret i følgeskaberne og interviews. 
6 Se side 6 for oversigt over processen.  
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Illustration brugt til visuelt at trække mulighedsrummene ud og forklare de forskellige elementer af 

følgeskaberne.   

 

1) Rigtig information  

Mulighedsrum 

Hvis alle fagligheder har relevante informationer om patientens forløb før, under og efter indlæggelsen, 

giver det mulighed for at iværksætte relevant behandling. Hvis de ’rigtige’ informationer om patientens 

tilstand og situation overleveres skriftligt til næste led, kan der tages udgangspunkt i disse, og personalet 

undgår at forstyrre hinanden og bruge tid på at skulle kontakte hinanden.  

Hvad skal der til for, at alle aktører har de ’rigtige’ informationer om patientens tilstand og situation, så der 

kan iværksættes relevant pleje og behandling rigtigt den første gang? 

Eksempler 

Det, at man mangler relevant information om patienten, og at det er svært at få fat i de relevante personer 

i de andre sektorer, går igen i næsten alle interviews. 

- Sygeplejersken på FAM nævner bl.a., at indholdet i indlæggelsesrapporten er forskelligt fra patient 

til patient, at årsagen til indlæggelsen ikke altid fremgår, samt at de bruger meget tid på at lede 

efter informationer.  

- Den praktiserende læge nævner, at der tit skal tages kontakt til afdelingen på OUH både ifm. FMK-

afstemning og ifm. manglende epikriser. 

- Den kommunale hjemmesygeplejerske siger, at de har brug for mere konkret fakta om borgerne i 

epikriserne, og at de derfor skal bruge tid på at ringe til egen læge eller afdelingen, hvilket kan være 

meget tidskrævende.  

- Fysioterapeuten på OUH nævner, at de ikke modtager indlæggelsesadviser og lignende, og at de 

derfor ikke har indsigt i, hvor i genoptræningsforløbet patienten er. Derudover er det svært at få fat 
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i den rigtige person/terapeut i kommunen, og det er ”skidt at de ikke ved, om patienten bliver 

trænet i hjemmet”.  

- Fysioterapeuten i kommunen nævner, at det kunne være gavnligt med telefonsamtaler omkring de 

patienter, der har hyppige indlæggelser og runder af med at sige: ”Alle er svære at træffe.”  

 

Løsningsforslag 

Der er behov for mere tværsektoriel koordinering generelt - begge sektorer skal kende hinandens 

virkelighed, samt hvad der er behov for, og det skal være koordinering på andet end lederniveau. Dette 

kunne gøres ved at:  

• Nedsætte en arbejdsgruppe / udnævne ambassadører for det tværsektorielle (sam)arbejde i begge 

sektorer, der kan mødes jævnligt. Det skal gerne være særlige ildsjæle, der indgår i gruppen.  

• Lave en mulighed for at give konstruktiv feedback på informationsniveauet i den skriftlige 

kommunikation på tværs af sektorerne, fx igennem korrespondancer, der ikke lægger sig i en 

patients journal. Hvis fx man gerne vil melde tilbage, at der mangler noget information, eller noget 

måske er overflødigt. På den måde lærer man også undervejs.  

• Lave rotationsstillinger, så begge sektorer får indblik i den andens virkelighed. 

  

Det kunne være godt at sætte fokus på at gøre noget ved, at ’rigtig’ information kan være noget helt 

forskelligt afhængig af faglighed og sektor. Der er mange målgrupper for den samme skriftlige information, 

og der er meget stor forskel på de forskellige fagligheders sprogbrug og evner inden for kommunikation. 

Informationen kunne gøres enkel og fælles for alle ved at:  

• Lave regelmæssige opdateringer af patientens/borgerens stamdata. Dette skal udfyldes af dem, der 

kender borgeren bedst.  

• Kigge på, hvordan der skrives – kunne man skrive i et fælles, konkret og nærværende sprog, som 

alle; både patienter, SOSU-assistenter, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter m.fl. kan forstå og 

sørge for, at alle modtager den samme information? Fx epikriser. Herved vil alle have samme 

udgangspunkt for pleje og behandling.  

• Udvikle på personalets kompetencer ift. kommunikation i alle sektorer, jf. ovenstående.   

• Give de forskellige sektorer indblik i hinandens virkelighed, så de bedre forstår vigtigheden i at 

udfylde den relevante info. Dette kræver, at man ved, hvad den relevante info er for modtager og 

evt. også kender konsekvenserne af, at man ikke får det gjort. Fx at der skal bruges 

uforholdsmæssigt meget tid på at søge informationen frem, og at patienten kommer til at vente.  

• Gennemgå hvilken info, der er vigtig viden for de forskellige sektorer. Kunne fx gøres i 

arbejdsgruppen, jf. det første løsningsforslag.  

 

Der skal skabes en større bevidsthed hos personalet i begge sektorer om, at patienterne er meget trætte 

ifm. indlæggelse og udskrivelse. Den ældre medicinske patient er en meget skrøbelig gruppe. 

Der kan være nogle helt andre problemstillinger i spil hos personer med nedsat kognitiv funktion. Der bør 

laves en målrettet indsats for denne gruppe.  
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Perspektivering 

I rapporten ”Større tryghed i udskrivelsen” fra Region Hovedstaden (januar 2017) beskrives det, hvordan 

personalet i begge sektorer (kommunen og sygehuset) modtager mangelfuld information. Der efterspørges 

bl.a. mere fyldestgørende indlæggelsesrapporter og færre opkald fra kommunen. Hos kommunen er der en 

generel opfattelse af, at de ofte må ringe til afdelingerne med opklarende spørgsmål til plejeforløbsplanen 

og udskrivelsesrapporten. Blandt personalet i begge sektorer er der bred enighed om, at det gør en stor 

forskel, når de mødes personligt.  

 

2) Genindlæggelser  

Mulighedsrum 

Hvis der er tæt samarbejde på tværs om den ældre borger med hyppige genindlæggelser kan disse måske 

forebygges. 

Hvad skal der til for, at relevante aktører er i dialog om ældre med hyppige genindlæggelser?  

Eksempler 

- Fysioterapeuten i Odense Kommune nævner, at det ville være rigtig godt med telefonsamtaler om 

de patienter, der har hyppige genindlæggelser, da der kan mangle information til og fra Afdeling G, 

om hvad der tidligere har været forsøgt. Der er altså et informationsgab, der går begge veje.   

- Fysioterapeuten på OUH bakker op om dette og siger, at terapeuterne på sygehuset ikke modtager 

indlæggelsesadviser, så de har ikke nogen idé om, hvorvidt der har foregået træning i kommunalt 

regi, og det er ”rigtig skidt at de ikke ved om patienten bliver trænet i hjemmet”.  

 

Løsningsforslag 

• Fælles forståelse, fælles patientforløb. 

• Vi skal identificere de livliner der er for de konkrete personer. 

• Øget brug af subakutte tider. 

• Fælles udskrivningsenhed a la Bispebjerg. 

• Virtuel udgående funktion. 

• Etablere forebyggende hjemmebesøg umiddelbart efter udskrivelse. Specielt DÆMP-besøg (Den 

Ældre Medicinske Patient) med kommunal sygeplejerske og praktiserende læge med henblik på 

behandling og pleje. Det skal afholdes så hurtigt som muligt, og den gode fælles plan, alle forpligter 

sig til, kan komme en genindlæggelse i møde. 

• Nogle af besøgene kunne godt være skærmbårne. 

• Fælles ansættelser / rotationsstilling. 

• Tydelige og konkrete beskrivelser af, hvad der er gået forud.  

• Udvidet koordinering.  

• Mange af ordningerne er der i forvejen – det er mere et spørgsmål om at få det aktiveret og 

koordineret. Inddrage den nye kommunale akutfunktion.  

• Markering i de forskellige systemer (EPJ/EOJ), at der er tale om en patient med hyppige 

indlæggelser.  
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3) Samme spørgsmål flere gange 

Mulighedsrum 

Hvis personalet i FAM dokumenterer, videregiver og anvender informationer fra patienten, undgår 

patienten at skulle besvare de samme spørgsmål flere gange. 

Hvad skal der til for, at personalet i FAM dokumenterer, videregiver og anvender informationer fra 

patienten?  

Eksempel 

Patienterne udtrykker flere gange, at de bliver meget trætte af at skulle svare på de samme spørgsmål igen 

og igen.  

- Trætheden kommer bl.a. til udtryk ved følgeskabet af en 84 -årig kvinde ved, at hun falder i søvn og 

er vågen på skift. Når hun skal svare på spørgsmål, er det med korte sætninger, og det virker ikke 

til, at hun orker at svare.   

- Ved et andet følgeskab med en 76-årig mand udtrykker han, at grunden til, at han er træt ”er nok 

på grund af alle de forskellige spørgsmål, han får stillet.” 

- Ved følgeskabet af en 96-årig kvinde udtrykker hun, at da hun ankom til FAM, skulle hun ”svare på 

alle mulige spørgsmål, og det trætter frygteligt.” 

 

Det opleves gennem to af følgeskaberne, at både læge, sygeplejerske og ergoterapeut spørger ind til de 

samme ting omkring funktionsevne, hvordan patienten klarer sig hjemme, og om de bor i eget hjem.  

Løsningsforslag 

Ved at se patienten som omdrejningspunktet for den relevante information, samtidig med et ønske om ikke 

at skulle stille de samme spørgsmål flere gange, er det en idé at lave en tværfaglig stuegang på FAM/et 

’stuegangskorps’ med deltagelse fra de forskellige relevante fagligheder: patient, ergoterapeut, 

fysioterapeut, læge, sygeplejerske i FAM, sygeplejerske fra Geriatrisk Afdeling, samt evt. pårørende. 

Ved at alle deltager sammen på stuegang, har alle samme information om patienten med udgangspunkt i 

den enkeltes faglighed. En information, som kan bringes i spil i de forskellige faggrupper, kan blive 

dokumenteret og anvendt.  

En fagperson kan efterfølgende falde fra, hvis denne vurderes ikke at være aktuel i det videre forløb eller 

først senere i forløbet. Ved at have deltaget fra start er denne vurdering gjort ud fra den rette faglige 

vinkel.  

Idéen om tværfaglig stuegang tager udgangspunkt i en vurdering af, at udfordringen med at videregive og 

anvende information gør sig gældende på tværs af fagligheder, hvorimod informationskæden i den enkelte 

faglighed synes at fungere. 

Stuegangen bør rammesættes: fx  

- 15 min. varighed 

- Pårørende inviteres 

- Stuegang gennemføres, når patienten er stabil 
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Udfordringer ved denne idé: 

1) Ved indlæggelse om aftenen eller natten vil der mangle nogle af faggrupperne.  

2) Hvornår i forløbet skal den fælles stuegang afholdes ift. indlæggelsen?  

3) Hvordan får vi koordineret at samle så mange mennesker på samme tidspunkt?  

4) Patienternes forløb i FAM er hyppigt af kortere varighed, og når patienten er stabil nok til at gennemføre 

denne slags tiltag, er de enten udskrevet eller flyttet videre til indlæggelse i afdelingen. 

Opmærksomhedspunkt 

Der bør generelt i den rapportering, der foretages tydeligt, fremgå hvem kilden til en information er, fx 

”Borger/patient-rapporteret”. Dette fx fordi patientens oplevelse af tid mange gange kan være forskellig fra 

virkeligheden.  

 

4) Flextrafik  

Mulighedsrum 

Hvis Flextrafik kan bestilles til at afhente patienten på et bestemt tidspunkt og køre patienten direkte hjem, 

kan der være en fra hjemmeplejen til at modtage de patienter, der har behovet.  

Hvis Flextrafik har flere informationer om patienten, udviser høflighed og sørger for, at bilen er ryddelig og 

ren, vil det understøtte, at patienten får en god og tryg hjemtransport. 

Eksempler 

Der observeres flere uhensigtsmæssigheder ift. Flextrafik under de fire følgeskaber fra Afdeling G og hjem:  

• Ifm. følgeskabet med ’Preben’ er der responstid på omkring en time, hvilket gør, at 

hjemmehjælpen går forgæves i hjemmet, inden ’Preben’ selv når hjem.  

• Ifm. følgeskabet med ’Olga’ er chaufføren kort for hovedet. Der spørges til nogle hjælpemidler, og 

chaufføren får at vide, at det ikke er ’Olgas’, men medbringer dem alligevel. Endelig sætter 

chaufføren ’Olga’ og observatøren af på parkeringspladsen med de af hjælpemidlerne, der er 

’Olgas’. Hvis ’Olga’ havde været alene, havde hun på ingen måde kunne flytte hjælpemidlerne med 

hjem.  

• Bilens status registreres i et af følgeskaberne som værende meget uhumsk (rod, affald og lugt).  

 

Løsningsforslag 

Kunne der kommunikeres bedre mellem Afdeling G og Flextrafik, så chaufførerne på forhånd ved mere om, 

hvem de skal have med, hvilke hjælpemidler der skal med, og hvornår de skal være hjemme, pga. besøg fra 

hjemmehjælpen?  

Dette kunne afhjælpes ved at:  

• Se transporten som en integreret del af patientforløbet.  

• Skabe en fælles forståelse. 
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o Sundhedssektoren betaler og skal derfor kunne stille krav. Kunne hænge sammen med en 

udbudssituation. Hvad ligger der allerede for en kontrakt – er der skrevet service ind i 

denne? 

o Lave en rapport ud fra de data, der er til rådighed i dette projekt med henblik på at indlede 

en dialog med flextrafik og skabe en forståelse hos dem om, at de er en integreret del af 

patientforløbet. 

o Samle alle parter, stille alle data til rådighed fra dette projekt – arbejde os nærmere ind i de 

udfordringer, der ses fra alle relevante parter (Ældreråd, sygehus, kommune m.fl.) Gribe 

det positivt an – ikke løftet pegefinger.  

o Jævnlige dialogmøder med Flextrafik, så man er sikker på, at aftalerne bliver holdt ved lige. 

• Man skal kunne bestille en speciel DÆMP-transport, evt. med specielt uddannet personale og 

måske en specielbil med plads til hjælpemidler. 

• Arbejde med certificering af chaufførerne. Hvad skal der til for at køre med DÆMP? Arbejde med 

forståelsen af den vigtige opgave, de udfører som en del af en helhed. Gøre dem stolte af, at de har 

en særlig opgave. 

• Smileyordning. 

• Indarbejde service som et kontraktfokus (hvis ikke der allerede er det). 

• Oplysninger om, hvad det er for en patient, de transporterer.  

• Spørge Flextrafik-chaufførerne hvilken information de har behov for, om de borgere/patienter de 

transporterer, inden de kommer på afdelingen og henter dem. 

  

5) Timing  

Mulighedsrum 

Hvis patient og pårørende mere præcist kender tidspunktet for overflytning/udskrivelse, giver det større 

tryghed og mulighed for at koordinere med øvrige aktører. 

Hvad skal der til for at give patient og pårørende mere præcis information om tidspunkter?  

Eksempler 

Timingen bliver observeret som problematisk ved både intern overflytning på OUH og ved udskrivelse. 

Planen er uklar. Patienterne har dog muligvis fået at vide på forhånd, hvad der skal ske, men mange at de 

’skift,’ der foregår, opfattes alligevel pludselige og utrygge.  

Der skal ikke meget til, før timingen går i vasken, og dermed ødelægger patientens oplevelse af 

sammenhæng i forløbet. Dette gælder for timingen af flere forskellige ting. Bl.a. ved følgeskabet med 

’Preben’, hvor hans hjemmesygepleje er nået at gå forgæves i hjemmet, fordi Flextrafik er næsten en time 

om at afhente ham på OUH. Også i følgeskabet med ’Anne’ har hjemmeplejen nået at være der, før hun 

kommer hjem. 

Ved de to følgeskaber, hvor patienterne blev observeret, da de skulle flyttes fra FAM til sengeafdelingen, 

bemærkes det, at der kommer et personale ind på stuen, som skal køre patienten. Patienterne får ikke at 

vide, hvad der skal ske, eller hvem den person, som kommer ind på stuen, er.  
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Ved et andet følgeskab blev det observeret, at mens patienten var i gang med at afslutte en synketest med 

en ergoterapeut, kom der en sygeplejerske ind på stuen, som begyndte at koble ledninger fra sengen, fordi 

patienten skulle flyttes. Mens sygeplejersken var i gang, kom der en serviceassistent, som skulle køre 

patienten videre. Patienten blev ikke informeret om, at personalet var en serviceassistent, som var kommet 

for at køre ham på afdelingen.  

Løsningsforslag 

På idégenereringsworkshoppen nåede vi ikke at arbejde os nærmere ind på idéer til dette, men der ses et 

stort potentiale for forbedring.  

Perspektivering 

I rapporten ’Større tryghed i udskrivelsen’ fra Region Hovedstaden (januar 2017) beskrives det, at mange 

patienter oplever, at de ikke får noget at vide om deres udskrivelse, før de pludselig skal sendes hjem. 

Personalet derimod føler, at de løbende snakker om udskrivelsen med patienterne, men at de er varsomme 

med at love for meget.  

 

6) Livliner 

Mulighedsrum 

Livliner er nødvendige og vigtige for, at patienterne kan håndtere deres egen situation. 

Hvis ’rette vedkommende’ er identificeret med funktion, navn, telefonnummer, telefontid og mail, giver 

det mulighed for direkte kontakt (for patienter, pårørende og personale). 

Hvad skal der til for, at alle har en livline?  

Eksempel 

Livliner dækker her over tre konkrete delelementer:  

Den røde kaldesnor: Den røde snor er vigtig, da det er patientens kommunikationsvej til personalet. Det er 

deres ’livline’. Det observeres dog ved flere følgeskaber, at patienterne ikke kan komme til snoren, og at de 

ikke kan finde ud af at bruge den. I et enkelt tilfælde får en patient fat i en rød monitoreringsledning i 

stedet for den røde snor og kommer derfor til at trække denne af sit bryst. 

Pårørende: Det er betydningsfuldt at have pårørende (ægtefælle, børn eller andre).  

Vigtigheden i livliner ses bl.a. ved, at ’Preben’ flere gange vender tilbage til, at ”hans datter kommer og 

tager sig af det senere”, når han bliver spurgt til, hvordan han vil klare forskellige ting. Derudover tolkes det 

som en livline, at ’Preben’ flere dage efter sit følgeskab vælger at ringe til projektlederen for dette projekt, 

da han ad denne vej kan få afløb for sine frustrationer. Måske håber han, at han kan få klaret nogle af de 

ting, som han ikke mener, at kommunen har klaret godt nok. Projektgruppen overvejer, om han mon har 

samme mulighed for at ringe til kommunen, som egentlig er dem, han er utilfreds med?  

I følgeskabet med ’Olga’ siger hun til observatøren, at ”jeg ville være panisk, hvis du ikke kom”. Hun 

uddyber ikke nærmere, men det giver en indikation af, hvor meget en slags livline betyder for patienterne. 

Derudover observeres det, at ’Olga’ er meget afhængig af Camilla (viceværten). 

’Anne’ har sin datter, og ’Aage’ har en livline i sin kone, som har besøgt ham, mens han var indlagt, og 
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derfor har fået informationer af sygeplejerskerne omkring ’Aages’ tilstand. Hun er ligeledes den, der 

administrerer medicinen for ham.  

Det er meget tydeligt i alle følgeskaber at se, hvor meget patienterne støtter sig til disse livliner. 

Personalet: Det ses gennemgående i alle interviews, at der er stort behov for at tale med hinanden omkring 

mange af patienterne, men det er svært, fordi man skal bruge lang tid på at få fat i den rigtige 

person/livline. 

Fysioterapeuten på OUH nævner, at Odense Kommune tidligere havde en ’gadefortegnelse’, der gjorde det 

lettere at identificere det korrekte træningssted og personen.  

Løsningsforslag 

Der findes allerede ”følge hjem-ordninger” i andre regioner. Dette kunne dæmme op for udfordringen med 

den utryghed, der kan ligge i at blive udskrevet til eget hjem. Især hvis man ikke har pårørende, der kan 

være med hele tiden.  

Det blev drøftet i projektgruppen, at en relevant forudsætning for en livline er, at ’livlinen’ kender til 

’systemet’. En pårørende, som ellers agerer livline, kan komme til kort og i stedet blive den, der har brug 

for livlinen. En løsning på dette kunne være, at patienter/pårørende får et telefonnummer, hvor der i den 

anden ende vil være en person, som kan forklare hvordan tingene hænger sammen, som kan finde frem til 

relevante oplysninger eller måske bare være personen, man kan komme af med sin utryghed til.  

På hverdage kunne det være en udvidelse af den ’Fremskudte Visitation’. 

Perspektivering 

I rapporten ’Større tryghed i udskrivelsen’ fra Region Hovedstaden (januar 2017) beskrives det bl.a., 

hvordan mange patienter føler det som en stor byrde selv at skulle holde styr på deres forløb. Mange ældre 

er derfor afhængige af hjælp fra deres pårørende for at skabe et overblik og få hverdagen til at hænge 

sammen.  
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ANBEFALINGER 

Styregruppen har ved projektets afslutning valgt at pege på fire konkrete tiltag, som vi anbefaler, der kigges 

nærmere på. Disse beskrives herunder. Anbefalingerne er udvalgt som realistiske ud fra ovenforstående 

løsningsforslag, samt ud fra de generelle erfaringer fra projektet. Det forventes at kunne give en stor effekt 

med en forholdsvist lille indsats.  

 

Anbefaling 1 – Flextrafik 

I mulighedsrummet omkring Flextrafik blev der beskrevet en række løsningsforslag. Ud fra disse ses en 

mulig handleplan i fire trin, som umiddelbart med en forholdsvis lille indsats kunne give en stor effekt: 

 

1) Gennemgang af kontrakten med Flextrafik, bl.a. ift. serviceniveauet; er det skrevet ind, så det er 

noget, vi kan forvente at stille krav til, eller er det noget, der efterfølgende skal indbygges. 

 

2) Udarbejdelse af en kort selvstændig rapport til Flextrafik ud fra fund i dette projekt - med henblik 

på at sikre forståelse for de patienter, de kører med og den patientrejse, de spiller ind i. 

 

3) Evt. lave en workshop med deltagelse af Flextrafik og relevant personale fra Odense Kommune, 

Afdeling G og evt. andre - med fokus på, hvordan vi kan gøre kommunikationen bedre/hvordan 

Flextrafik får den information, de skal bruge for at udføre deres opgave på bedste vis.  

 

4) Endelig udpege en funktion/person på afdelingen/OUH, som står for løbende at følge op på, om 

Flextrafik fortsat leverer den service, der kan forventes af dem.  

 

Outputtet fra denne handleplan skal være en klar aftale mellem Afdeling G (og evt. andre afdelinger) og 

Flextrafik, der tager højde for, hvilke informationer der er behov for fra begge sider ift. at kunne levere den 

bedste service for patienterne. Dette ville kunne dæmme op for nogle af de uheldige og ubehagelige 

situationer, som er beskrevet igennem alle følgeskaberne.  

Det anbefales, at ovenstående initieres og tovholdes af Afdeling G i samarbejde med en stabsfunktion.  

Anbefaling 2 – Tværsektoriel kommunikation/koordination 

Det stod klart allerede ved indgangen til dette projekt, at der er en udfordring i kommunikationen mellem 

sektorerne. Medarbejderne har behov for at kommunikere på tværs, men der er flere forskellige barrierer 

for dette, og det synes ikke at lykkedes til fulde at understøtte det sammenhængende patientforløb i det 

omfang, man ønsker.  

 

Et aktionsforskningsprojekt udført af Ditte Høgsgaard beskriver meget godt denne udfordring: 
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”Trods tidens idé om at samarbejde og kommunikation på tværs af det danske sundhedsvæsens sektorer er 

afgørende for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, synes de institutionelle rammer og 

betingelser i dag at spænde ben for et sådant samarbejde”7.  

 

Artiklen beskriver, hvordan rammer og systemer i de enkelte sektorer gør det svært for medarbejderne at 

opnå et egentligt tværsektorielt samarbejde omkring patienterne. Den understreger, at selvom der er opsat 

systemer, der skal understøtte personalet på begge sider i at kommunikere med hinanden, så giver dette 

sjældent ’den anden sektor’ den relevante information, de har behov for. Bl.a. fordi kommunikationen skal 

klemmes ned i bestemte rubrikker med begrænset antal anslag, hvilket resulterer i, at der ofte skal 

uddybes telefonisk. Dette medfører, at begge sektorer efterspørger viden fra hinanden omkring patienten, 

som i mange tilfælde ikke findes hos den person, den forsøges rekvireret hos. 

Artiklen giver anledning til tanker om, at man ved at skabe bedre mulighed for kontakt uden for den travle 

hverdag og dermed større forståelse for hinandens virkelighed, måske bedre kan udnytte de eksisterende 

systemer og få afgivet den information, der kan give mening for den anden part at modtage. 

Kommunikationen har været et gennemgående tema i alle de observationer, der er foretaget i dette 

projekt, og det har givet udslag i mange forskellige retninger. Den konkrete anbefaling her tager 

udgangspunkt i et af løsningsforslagene under mulighedsrummet ’Rigtig information.’ Den beskriver 

oprettelsen af en arbejdsgruppe af ambassadører for det tværsektorielle arbejde, som netop kunne mødes 

jævnligt og opdatere hinanden på hinandens virkelighed, uden at det skal gøres som en del af den i 

forvejen fortravlede hverdag med konstant fokus på effektivisering. Anbefalingen fra dette projekt bliver 

derfor en opfordring til, at der konkret arbejdes videre med etablering af meningsfulde projekter for de 

medarbejdere, der arbejder i de to sektorer.  

 

Dette understøttes yderligere af rapporten ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” (juni 2017), 

som netop i anbefaling 1 foreslår bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor - 

herunder afprøvning af og udbredelse af integrerede samarbejdsmodeller8.  

 

Anbefaling 3 – Praktiserende læge 

Den tværsektorielle kommunikation omkring ældre medicinske patienter foregår ikke alene mellem 

sygehuset og kommunen, men involverer i høj grad også patientens praktiserende læge, som i mange 

tilfælde er den, der har det bedste kendskab og den hyppigste kontakt med patienten.  

 

Derfor har det været en vigtig pointe i dette projekt at knytte en praktiserende læge til projektgruppen, 

som kunne sørge for, at deres perspektiv også blev repræsenteret i arbejdet. Dette lykkedes i nogen grad, 

da det lykkedes at indskrive en praktiserende læge i projektgruppen og projektbeskrivelsen.  

                                                           
7 Fra artiklen ”Det muliges kunst. Om betingelserne for det tværsektorielle samarbejde i et New Public 

Management-orienteret sundhedsvæsen” 
8 ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”, side 41.  
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I praksis har det dog vist sig at være rigtig svært at opnå det fulde udbytte af denne tilknytning, da det af 

flere årsager har været svært at knytte den praktiserende læge lige så tæt projektgruppen som de andre to 

sektorer. Årsagerne ses dels som et økonomisk og dels som et tidsmæssigt aspekt. 

Økonomisk fordi der, som den eneste part, ikke har været budget i projektet til den praktiserende læge. 

Dette skyldes, at den pulje fra SOFF, hvor pengene til projektet kommer fra, er indbetalt af kommuner og 

OUH alene, og derfor ikke kan deles ud på andre end disse parter. 

Tidsmæssigt da den givne praktiserende læges mulige mødetidspunkter lå sent på dagen, og derfor ofte 

harmonerede dårligt med de andre deltagere. Især ift. deltagelse på workshoprækken.  

 

Præcis som i de andre sektorer koster det tid og ofte også penge for den praktiserende læge at tage tid ud 

af kalenderen til at deltage i sådanne projekter. Derfor bør man overveje kraftigt med et lignende projekt, 

hvor man gerne vil knytte praktiserende læge tæt til projektet, at der bliver indbygget et økonomisk 

incitament, så det ikke alene skal drives på interesse.  

 

Anbefaling 4 - Opfølgende hjemmebesøg 

Det var fra starten af projektet planen, at der skulle gennemføres fem følgeskaber ifm. opfølgende 

hjemmebesøg fra praktiserende læge i borgerens eget hjem. Det har dog vist sig ikke at være muligt at 

finde frem til bare ét besøg i projektets løbetid.  

Region Syddanmark har registreret, at der i Odense Kommune har været gennemført 516 opfølgende 

hjemmebesøg i 2016. Vi ved altså, at disse besøg faktisk finder sted.  

Selvom det ville have været interessant at kigge nærmere på, hvorfor det ikke har været muligt at finde 

netop de opfølgende hjemmebesøg, så har det ligget uden for rammerne af projektet, og derfor ikke 

medtaget i denne rapport. 

KORA9 har udarbejdet en evalueringsrapport for ordningen med opfølgende hjemmebesøg i Region 

Hovedstaden10, som man evt. kan drage inspiration fra. I denne lyder konklusionen, at de opfølgende 

hjemmebesøg er en rigtig god løsning til at sikre sektorovergangen for de ældre medicinske patienter. Men 

rapporten peger også på nogle ting, der kunne forbedres; bl.a. at der med fordel kunne være en mere klart 

defineret målgruppe for besøgene, samt en overvejelse over om det burde skærpes, hvem der har ansvaret 

for at få indkaldt til besøget – lige nu er der flere, der har mulighed, og så er der risiko for, at alle afventer 

de andre.  

Ifølge ’§2-aftale vedrørende opfølgning og koordination efter udskrivelse’ indgået imellem PLO11 og Region 

Syddanmark, er det den udskrivende sygehusafdeling, der screener patienterne for behovet for opfølgende 

hjemmebesøg. Afdelingen sender en anmodning om opfølgning til såvel kommune (via plejeforløbsplanen) 

                                                           
9 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 
10 https://www.kora.dk/media/6977514/11185_opfoelgende-hjemmebesoeg-i-region-hovedstaden.pdf 
11 Praktiserende Lægers Organisation 

https://www.kora.dk/media/6977514/11185_opfoelgende-hjemmebesoeg-i-region-hovedstaden.pdf
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som almen praksis (vis epikrisen). Det er herefter den praktiserende læge eller hjemmesygeplejen, der 

tager initiativ til samarbejdet om det konkrete besøg. Det er en forudsætning for at anvende ydelsen, at 

opfølgningen sker i koordination med hjemmesygeplejen. Som udgangspunkt skal hjemmesygeplejen være 

til stede under opfølgningen. Hjemmesygeplejersken har ansvaret for, at aftalen om besøget er afstemt 

med patienten samt eventuelle pårørende.  

Årsagen til, at det i dette projekt ikke har været muligt at finde frem til besøgene, trods talrige indsatser 

både via praktiserende læger, praksiskonsulenter, hjemmesygeplejen og Geriatrisk Afdeling på OUH, er 

uafklaret. Det anbefales derfor, at der evt. kigges nærmere ind i, hvordan ordningen faktisk bruges og 

vurderes af de forskellige parter, hvilke erfaringer og oplevelser de involverede parter har med ordningen, 

samt om der er nogle uhensigtsmæssigheder i den nuværende organisering. 

 

Anbefaling 5 – Litteraturstudie 

I arbejdet med dette projekt er der trukket information og inspiration ind fra flere relevante artikler, ph.d.-

projekter, andre projektrapporter m.m. Det har ligget uden for projektets rammer at lave en nærmere 

undersøgelse af alle disse relevante rapporter, men det vurderes, at der kunne hentes rigtig meget god 

viden ved at gøre dette. 

En anbefaling er derfor, at der igangsættes et større eller mindre arbejde med at undersøge og samle 

yderligere relevant information omkring kommunikationen i sektorovergangene.  
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REFLEKSIONER 

Undervejs i projektet har projektgruppen gjort sig nogle overvejelser omkring processen, metoden og 

sammensætningen af projektgruppen. Disse refleksioner beskrives i dette afsnit.  

Processen 

Da det viste sig svært at rekruttere de ønskede patienter til projektet, har det af flere omgange været 

nødvendigt at ændre inklusionskriterierne for dataindsamlingen fra hjemmet til FAM til Afdeling G. Man 

ønskede i starten at følges med patienten helt hjemmefra. Da dette ikke var organisatorisk muligt, ønskede 

man at følge dem lige så snart de ankom til FAM, men med denne patientgruppe har det også vist sig 

vanskeligt. Dels fordi de har været meget dårlige, når de ankom til FAM, dels fordi det viste sig, at mange af 

patienterne inden for målgruppen blev indlagt uden for det tidsrum, der var afsat til observation. Derfor 

blev det besluttet, at patienten gerne måtte have været indlagt i FAM-modtagelse i op til 24 timer, inden 

følgeskabet gik i gang.  

Det var fra start også et kriterium, at følgeskaberne kun skulle være med patienter, der skulle videre til 

indlæggelse på Geriatrisk Afdeling. Også dette kriterie gav store udfordringer i rekrutteringen, så dette blev 

også lempet til ’hvis vi formoder, at patienten skal på Afd. G.’ 

Der blev også ændret på inklusionskriteriet ift., at patienten, som blev indlagt i FAM, ikke nødvendigvis 

skulle have kontakt til Odense Kommune i forvejen. 

Det er en overvejelse værd, om det havde givet flere følgeskaber, hvis kriterierne fra start havde afspejlet, 

hvad der i virkeligheden var muligt. Derudover om det, hvis vi var nået op på de 15 følgeskaber, ville have 

givet mere til projektet. Det ville naturligvis have givet et godt indblik at have haft i hvert fald et par 

følgeskaber ifm. opfølgende hjemmebesøg, men det vurderes ikke nødvendigvis at have givet meget mere 

at have fået de sidste 3 med - fra FAM til Afd. G og fra Afd. G til hjemmet.  

 

Projektgruppen 

Der har fra start indgået en praksislæge i projektgruppen, men af flere årsager har det været svært at 

trække hende ind i projektet til alle de tider, hvor det kunne have været gavnligt. Bl.a. fordi der ikke har 

været økonomi til hende i projektet, og så har hun haft svært ved at deltage på de tidspunkter, hvor resten 

af projektgruppen har kunnet, da patienterne optager det meste af hendes tid. Hun har deltaget i et par 

møder med styregruppen undervejs og har ellers været kontaktet på telefon ved behov.  

Det kunne have været gavnligt at have haft en tættere kobling med praksislægen i projektet, så hun bl.a. 

også kunne have deltaget i workshoprækken. Nærmere overvejelser om dette er beskrevet i afsnittet med 

anbefalinger.  

Det, at projektledelsen har ligget hos CoLab Odense og uden for den daglige drift, har fungeret rigtig godt 

og har sikret fremdrift i et projekt, der ellers hurtigt kunne drukne i travlhed på afdelingen eller i 

kommunen. 
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Man kunne måske med fordel have inddraget flere relevante parter på et tidligere tidspunkt i processen. 

Eksempelvis ville Ældrerådet gerne have været involveret i bedre tid. Disse blev først repræsenteret til sidst 

i forløbet på idégenereringsworkshoppen.  

Fysioterapeuterne - både på OUH og i Odense Kommune - kunne også med fordel have været involveret 

tættere i projektgruppen og have deltaget i workshops.  

Begge parter kunne have gjort de debatter, der har været på workshoprækken mere nuancerede.  

 

Metoden 

Det opleves som svært, at personale fra driften også skal deltage som observatører i dataindsamlingen, da 

de kan have svært ved at løsrive sig fra plejen, fx grundet sygemelding eller generel travlhed i deres 

afdeling. Netop denne faktor har sat stort præg på tiden, det har taget at inkludere et acceptabelt antal 

patienter. Derfor kan det eventuelt være en idé at bruge en person, som ikke har tilknytning til klinikken, så 

man nemmere og hurtigere ville kunne få indsamlet de nødvendige data. Dog ville en bagside af dette 

være, at der ikke opnås den ønskede effekt hos personalet af at få øjnene op for patienternes perspektiv. 

Det er vigtig hele tiden at være opmærksom på dem, som skal stå for at dataindsamle. Det er vigtigt at få 

skabt en relation med og mellem dem og hele tiden minde dem om, at det er vigtigt, at de får samlet data, 

så dette ikke bliver tabt i en travl hverdag, hvor projektet måske ikke fylder så meget. 

Helt konkret opleves det, at man som observatør med fordel kan have ’observatør’ eller lignende som titel 

på sit ID-kort. Det faktum, at der står fx sygeplejerske kan gøre, at patienterne bliver forvirrede over 

observatørens rolle.  

Yderligere refleksioner omkring brugen af metoden ’At se med patientens øjne’ kan ses i bilag 5 – 

Refleksioner over metoden. 
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BILAG 1 – PROJEKTBESKRIVELSE 

                

 

Projekt: Dialog i sektorovergange  
 

Organisering  

 

Projektejer / styregruppe:  

Implementeringsgruppen for Pleje og Behandling under SOFF, som også er 

bevillingsgiver.  

Opgave: Stilling- og beslutningstagen i forbindelse med tiltag, der har 

konsekvenser for projektet både på OUH og Odense Kommune. Styregruppen og 

projektlederen har et fælles ansvar for fremdrift og overordnet koordinering.  

 

Tovholder / projektleder:  

Kristina Lagoni Garbøl, Udviklingskonsulent, CoLab Odense.  

Opgave: har ansvaret for, i samarbejde med den tværsektorielle projektgruppe, 

at udarbejde projektbeskrivelse og tidsplan for projektet, samt at holde 

styregruppen orienteret om projektets fremdrift.  

 

Projektgruppe: 

Kristina Lagoni Garbøl, Udviklingskonsulent, CoLab Odense 

Jette Mark Sørensen, Forløbschef, Odense Kommune 

Jette Wensien, Oversygeplejerske, Geriatrisk afdeling G, OUH. 

Mette Mollerup, Udviklingskonsulent, Center for kvalitet, OUH 

Kirsten Slot Ulstrup, Praktiserende læge 

Opgave: udfører konkrete opgaver jf. aktivitetsplanen (bilag 1). Skal være 

tilgængelig for projektlederen ved konkrete spørgsmål, og indgå i projektet med 

relevant viden.   

 

Baggrund: 

 

Projektet er igangsat af SOFF - Implementeringsgruppen for Behandling og pleje 

som opfølgning på miniprojektet ”Med patientens øjne. Borgere på tværs af 

sektorovergange” fra 1. halvår 2015. 

Vigtige fund fra dette projekt er, at kommunikation sektorerne imellem og 

sektorernes kommunikation med patient og pårørende er et område med plads 

til forbedringer. Derfor er en udbygning af denne viden, samt udarbejdelse af 

forslag til løsning(er) fokus i nærværende projekt. 

 

Projekt –  

Formål, Design, 

Målgruppe og 

Metode: 

Formålet med nærværende projekt er således at skabe et mere kvalificeret og 

dybdegående indblik i de udfordringer, der ses i kommunikationen mellem 

sektorerne (sygehus, kommune og almen praksis), i forbindelse med indlæggelse 

og udskrivning af ældre medicinske patienter, ved opfølgende hjemmebesøg fra 
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 praktiserende læge, samt de sundhedsprofessionelles kommunikation med 

patienter og pårørende. Derudover at udarbejde forslag til en eller flere 

løsninger på disse udfordringer.  

 

 Design: 

Nærværende projekt er et antropologisk studie, som via empatisk følgeskab 

med patienter fra de ankommer på FAM til indlæggelse på afdeling G, fra 

indlæggelse på afd. G til udskrivelse, og ifm. opfølgende hjemmebesøg fra 

praktiserende læge, dels vil afdække oplevelser og forventninger hos patienter 

og pårørende, dels vil observere handlinger og kommunikation mellem 

sundhedsprofessionelle. 

 

Der udpeges 5 borgere i Odense Kommune, kendte af hjemmesygeplejen, som 

følges af en medarbejder fra CoLab Odense fra FAM og til indlæggelse på 

afdeling G, OUH, Odense. 

 

Der udpeges ligeledes 5 patienter, kendte brugere af hjemmesygepleje i Odense 

Kommune, som følges fra indlæggelse på afdeling G, OUH, Odense til udskrivelse 

til hjemmet af sygeplejerske fra afd. G. 

 

Endeligt følges de sidste 5 patienter til opfølgende hjemmebesøg fra 

praktiserende læge af en kommunal udviklingssygeplejerske.  

 

Målgruppen er ældre medicinske patienter, bosiddende i Odense Kommune, 

tilknyttet afd. G, kendt i alle 3 sektorer, og er ikke begrænset af sygdomstype. 

Patienterne skal være kognitivt velfungerende og kunne forstå dansk på et 

acceptabelt niveau.  

 

Metode 

Projektet / følgeskaberne vil blive foretaget med udgangspunkt i metoden ’At se 

med patientens øjne’. Den praktiske del af følgeskaberne vil blive udført af (1-)2 

specielt udvalgte sundhedspersoner fra henholdsvis Odense Kommunes og 

OUHs afd. G, som er tilknyttet projektet og introduceret til metode og hensigt. 

Følgeskaberne begrænses til gennemførelse i dagstid i hverdagene. Der 

udarbejdes en plan for, hvordan det skal håndteres, hvis et følgeskab trækker ud 

over dette tidsrum.  

Det afsluttende arbejde med data foretages sammen med de deltagende 

sundhedsprofessionelle. Idégenerering omkring løsningsforslag foretages i en 

bredt sammensat gruppe med personer fra alle interessentgrupper. Endelig 

udarbejdes en rapport af projektleder. 
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Mål: 

 

- At få dybere indsigt i kommunikationen og vidensdeling mellem de 
sundhedsprofessionelle og patient/pårørende i bevægelsen mellem eget 
hjem og sygehus, og retur. 

- At afdække brug af og opfølgning på genoptræningsplaner. 
- At afdække hvilke data der i dag er tilgængelig for sygehus, kommune og 

praksislæge (eks: indlæggelsesrapporter, epikriser, genoptræningsplaner 
osv.), og om dette benyttes.  

- At få dybere indsigt i samarbejdsrelationer mellem OUH og Odense 
Kommune, samt samarbejdet med almen praksis.  

- At de deltagende sundhedsprofessionelle opnår større indsigt i 
hinandens arbejde, og kan se mening i at der arbejdes på at understøtte 
videndeling og kommunikation på tværs af sektorerne. 
 

Afgrænsninger og 

Perspektiver: 

 

Nærværende projekt skal undersøge/uddybe udfordringerne i kommunikation 

og vidensdeling mellem sektorerne, og mellem professionelle og 

patienter/pårørende. Denne viden skal danne baggrund for udarbejdelse af 

idéer til forbedringsinitiativer i den tværsektorielle praksis. 

 

Projektet slutter umiddelbart herefter, og beskæftiger sig altså ikke med konkret 

udvælgelse og implementering af eventuelle løsninger.  

 

CoLab Odense står efter projektet klar til at følge op med evt. videreførelse af 

projektet og tilkobling af virksomheder ved behov. 

Viden fra projektet er tænkt som en del af behovsafdækningen for CoLab 

Odense-projektet ’Kompetencer på Tværs’, (Igangsat sammen med 

implementeringsgruppen for forebyggelse). Dette projekt skal etablere en 

teknologisk løsning der skal sikre en bedre vidensdeling og kommunikation 

mellem hjemmesygeplejerskerne i kommunen og specialsygeplejerskerne på 

sygehuset. 

 

Succeskriterier Succeskriterierne for dette projekt er at formål og mål opfyldes, og derudover:  

- At der på baggrund af de observationer der gøres i bevægelsen mellem 
sektorerne, kan udtrækkes mindst 5 relevante og realistiske 
forbedringsforslag, med fokus på kvalitet for patienten og effektivisering 
af sundhedssektoren. 

- At forbedringsforslag som et minimum har fokus på organisering, 
teknologi, kompetencer og/eller vidensdeling. 

- At der opstår en større forståelse for hinandens hverdag – der kan 
danne grundlag for øget og forbedret kommunikation og videndeling. 

- Afdækning af behov giver viden og skaber baggrund for et eller flere 
teknologiske spinoff-projekter evt. videreført i regi af CoLab Odense.  

 

Budget/ressourcer: Der er givet tilsagn om 104.320 kroner fra SOFF. 
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Midlerne er afsat primært til lønudgifter til projektgruppen og følgepersoner, 

samt til forplejning til tre workshops.  

 

Der forudsættes egenfinansiering fra parterne.  

 

Evaluering og 

formidling:  

Ved projektets afslutning udarbejdes en rapport med resultaterne af 

dataanalysen og forbedringsforslagne, og der foretages en fremlæggelse af 

proces og resultater for SOFF og for styregruppen.  

 

Efter aftale med projektgruppen kan CoLab Odense anvende fund fra projektet, i 

arbejdet med virksomheder. CoLab Odense arbejder med mål, hvor kvalitet for 

patient/borger og effektivisering i sundhedssektoren er vigtige parametre. 

 

Risikovurdering Dataopsamling:  

Det har i et tidligere projekt vist sig svært at rekruttere patienter til følgeskaber. 

Derfor vurderer projektgruppen i projektperioden mindst en gang hver uge, 

hvordan rekrutteringen af patienterne går, og om planen skal justeres.  

 

Tidsplan 

(se bilag 1 for 

uddybning)  

 

August-september 2016: Forberedelse 

- Godkendelse af projektbeskrivelse i projektgruppen   
- Udarbejdelse af materialer til personale og borgere 
- Udarbejdelse af skriv til de praktiserende læger 
- Udvælgelse af følgepersonale 

 

November 2016: Projektstart  

- Præforberedelse af følgepersonale (materiale udleveres) 
- Forberedelsesworkshop/oplæring af deltagere i metoden ’At se med 

Patientens Øjne’ 
- Gennemførsel af 10 følgeskaber (dataindsamling) 

 

December 2016- Januar 2017: Afslutning 

- 2 dages download- og dataanalyseworkshop, hvor der zoomes ind på 
følgepersonernes observationer 

- Idégenereringsworkshop  
- Afrapportering 

 

Februar 2017: Resultatformidling: 

- Fremlæggelse for styregruppen 
- Fremlæggelse for SOFF  
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BILAG 2 – METODEBESKRIVELSE  

 
 

Metoden ”At se med patientens øjne”  

 

            Om første fase: dataindsamling og databearbejdning 

 
 

I dette notat beskrives første fase ”dataindsamling og databearbejdning” af metoden ”at se med patientens 

øjne”.  

 

Baggrund for metoden til dataindsamling 

Metoden tager udgangspunkt i en etnografisk tilgang til dataindsamling og læner sig op ad metoden 

’deltager-observation’, hvor forskeren på en gang deltager i og observerer et socialt fænomen og dermed 

skaber indsigt i en given gruppes perspektiv og erfaring. I metoden ’at se med patientens øjne’ er det 

sundhedspersonale, som forsøger at tilnærme sig patienternes erfaring. Metoden antager, at enkelte 

patienters oplevelse kan generere en viden, som er relevant for patienter generelt. Metoden har et 

anvendt sigte, idet dataindsamlingen skal bruges til at forbedre konkrete forhold for patienterne. 

 

Rekruttering af patienter 

Indkaldte 

Tidsrummet for hvornår observatører har tid, og hvilke patienter der indkaldes i det tidsrum, afklares.  

Sekretær sørger for at der sendes brev til det antal patienter man ønsker at observere. Brevet må kun 

sendes sammen med korrespondance vedr. behandling, og skal derfor sendes sammen med en sådan. 

Patienternes navn, adresse og telefonnummer noteres og sendes til den procesansvarlige. 

 

Da vi ikke må kontakte patienterne, udover det der vedrører deres behandling på OUH, må vi afvente at 

patienterne selv kontakter os. Hvis patienten kontakter os, takkes for opringningen, og det forespørges om 

patienten ønsker at få uddybet hvad formålet med følgeskabet er. Hvis, uddybes formålet, hvis ikke, hvad 

der skal ske. Hvis patienten ikke ønsker at deltage, afsluttes samtalen med ”tak for deres tid”. Hvis 

personen ønsker betænkningstid aftales tidspunkt hvor han/hun kontaktes igen. Hvis patienten ønsker at 

deltage, aftales hvor og hvornår observatøren mødes med patienten. Da patienten og observatør ikke ved 

hvordan de identificerer hinanden, beskrives kendetegn for observatør og/eller at vedkommende fx står 

med at stykke papir med sit navn på den aftale lokalitet. 

 

Indlagte: 

Afdeling: Kvalitet, Forskning, Innovation og  

Uddannelse  

Udarbejdet af: Mette Mollerup 

Journal nr.:  E-mail: mette.mollerup@rsyd.dk 

Dato: 7.august 2015 Telefon: 21 72 36 83 

mailto:mette.mollerup@rsyd.dk
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Afdelingssygeplejersken vurderer sammen med relevant personale hvilke patienter, der måske vil være i 

stand til at indgå i et følgeskab. Patienten adspørges af det personale, som har ansvaret for patienten den 

pågældende dag og udlevere et lille skriv om følgeskabet. Nogle vil umiddelbart sige ok, andre skal have lidt 

betænkningstid, og andre takker nej. Hvis patienten ønsker at indgå, aftales hvornår følgeskabet starter. 

 

Akut indlagte:  

Observatøren vurderer ud fra oplysninger om patienten og dennes tilstand, om følgeskab er etisk 

forsvarligt. Ved ankomst følger observatøren med på afstand, og når det er passende, præsenterer kort sig 

selv og formålet med følgeskabet. På et senere tidspunkt – afhængigt af patientens tilstand og 

behandlingen, introduceres patienten yderligere og giver sin eventuelle accept. 

 

Om dataindsamling 

Formål med dataindsamlingen er, at en afgrænset del af et forløb er belyst fra patienters perspektiv. 

Observatøren mødes med patienten (og evt. pårørende) på den aftale lokalitet. Observatøren optræder 

roligt og imødekommende og skitserer kort, at vedkommende er observatør og vil stille spørgsmål til 

oplevelser, men ikke vil tage ansvar for f.eks. at vise vej eller forklare ved tvivlsspørgsmål. Observatører 

introducerer patienten til tilsagnserklæring, som enten underskrives med det samme eller efter endt 

observation. Observatøren medbringer 2 eksemplarer – en til patienten og en til observatøren med 

patientens underskrift.  

 

Dataindsamlingen foregår ved: 

- Samtale/interview 

- Observation  

• Observatør følger patienten fra ankomst til sygehuset, ind i bygningen, ind i afdelingen, ved 

modtagelse af sekretær, sygeplejerske ….. og indtil patienten er ude af afdelingen igen eller er 

ankommet til en anden afdeling 

• Hvilket sundhedspersonale er involveret, hvordan påvirker personalet adfærd og kommunikation 

patienten og forløbet? 

• Hvor lang tid tager hvert delelement (fx hvor lang tid tilbringer patienten i venteværelse, 

undersøgelsesrum?) 

• Hvilke umiddelbare kommentarer, spørgsmål, bekymringer udtrykker patienten på forskellige 

tidspunkter i forløbet? 

• Hvad er dine egne indtryk, observationer og ideer til forbedringer baseret på oplevelserne og 
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kommentarer fra patienten? 

- Billeder (der tages billeder af hvad patienten bemærker og/eller observatøren finder relevant) 

- Videoobservation (observatør filmer patienten i en afgrænset situation) 

Patienten bevæger sig eller sidder stille, og observatøren noterer udsagn fra patienten og stiller spørgsmål. 

Der tages billeder af det som patienten og observatøren ser på sin vej og ophold på OUH. Hvis det skønnes 

relevant og muligt, tages der også små videoklip undervejs. Observatøren noterer også egne observationer 

og refleksioner undervejs.  

 

Observatøren renskriver (om nødvendigt) efterfølgende sine noter og gennemser billeder/video for kvalitet 

og relevans, og disse printes/klargøres. Størrelsen på renskrevne noter skal være 20, da data efterfølgende 

skal gøres tilgængelig på skumboard, hvor de kan læses på lidt afstand. Data kan måske relevant 

præsenteres i forløbsdiagram med tidsangivelser (dette kan gøres på den fælles databearbejdnings-

workshop). Det er vigtigt at alt hvad observatøren har observeret præsenteres og indgår i det videre forløb. 

 

Om observatøren 

For at patienterne føle sig trygge og være ærlige over for observatøren, skal denne tilstræbe: 

 

• At være god iagttager og lytter 

• Være empatisk og troværdig 

• Være opmærksom på detaljer, på det der sker og det der ikke sker, på det sagte og det usagte, 
kropssprog, toneleje m.m. 

• Være god til at skille sine egne oplevelser, tanker og følelser i situationen fra patientens 

• Have gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner  
 

Erfaringer fra ”dataindsamling” 

At følges med patienterne er yderst interessant, da det man ser undervejs, er noget anderledes, end når 

man selv går på hospitalets område. De fleste patienter er rigtigt gode til at sætte ord på, hvad de lægger 

mærke til, og hvilke følelser og oplevelser de har. Fx. sagde en patient: 

 

”Jeg synes gangen er forvirret. Der står senge og rengøringsvogne overalt, det virker rodet på 

mig. Rodet gør mig utryg, og jeg har svært ved at slappe af ”. 

 

”Jeg kan ikke se hvad der er for enden af gangen – jeg har ikke lyst til at gå derhen. Jeg tænkte 

ikke på, at et kontor kunne ligge der første gang.  Når jeg ikke kan se hele gangen, så mister 

jeg overblikket”. 

 

 

Databearbejdning 
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Observatørerne mødes og arbejder videre med data fra observationerne. Centrale citater og billeder 

udvælges. Tidsangivelser og noter kan hjælpe til at give overblik over patientens vej i det nuværende 

forløb, og vise hvor der er gode tiltag/arbejdsgange/praksisser og hvor der er tilsvarende, som betyder 

ventetid, give patienten usikkerhed på hvad der skal ske m.m.  

Disse sættes i temaer og klistres på flip-papir med temaoverskriften, og understøttes af diagrammer – 

billeder m.m. Der laves yderligere analyse af materialet – som langt som det rækker. 

 

Ved gennemgang af data, vil der dukke spørgsmål op om nuværende praksis, som skal yderligere 

undersøges, relevante materialer, billeder skal indsamles. Dette gøres i workshoppen eller inden den næste 

workshop: idegenerering. 
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BILAG 3 – FLOWCHARTS 

 

Flowchart over kommunikationen mellem sygehus, kommune og praktiserende læge ved indlæggelse og 

behandlingsforløb over 48 timer, hvor en borger er kendt i det kommunale system. 

 
Borger indlægges:  

 

Senest 48 timer efter indlæggelse sender sygehus forløbsplan som 
korrespondancemeddelse til kommunen bl. a. med: Patientidentifikation, 

foreløbig diagnose, forventet behov for pleje og praktisk bistand, forventet 
udskrivningstidspunkt, Sygehusets kontaktperson - afdeling.

Sygehuset modtager og det dokumenteres i journal

Kommune kan også sende indlæggelsesrapport fra EOJ.

Kommuner med mulighed kan automatisk sende indlæggelsesrapport til EPJ -
Indeholdende:

Lægeoplysninger, pårørende, aktuel medicin, hjælpemidler, 
hjemmehjælp/sygepleje, boligform, hvor meget hjælp; dag, aften og nat.

Indlæggelse registreres i kommune. Der sendes automatisk indlæggelsessvar 
med kontaktinfo.

Sygehus modtager/registrerer. EPJ sender automatisk indlæggelsesadvis til 
hjemkommune

Egen læge henviser til sygehuset. Sker elektronisk fra lægesystemet
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Flowchart over kommunikation mellem sygehus, kommune og praktiserende læge ved et ukompliceret 

udskrivningsforløb, hvor der uændret eller mindre ændringer i funktionsniveau /behov for hjælp hos 

patienten. 

 
Patienten udskrives:  

 
 

 

Sygehuset orienterer egen læge. Der sendes epikrise og evt.genoptræningsplan. 
Epikrisen skal sendes senest 3 hverdage efter udskrivelse.

Patienten hjemsendes. Der sendes automatisk en udskrivningsadvis til kommune. VIGTIGT 
at denne sendes tidstro.

Sygehus sender udskrivningsrapport til kommune via EPJ og genoptræningsplan.

Henvisning til kommunale ydelser. Eks. pleje, hjælpemidler, genoptræningsplaner. 
(Udarbejdes af sygehuset).

Hvis der kvitteres for forløbsplanen uden yderligere kommentarer, er forløbsplan en aftale 
om udskrivning

Kvittering sendes senest 8 timer efter forløbsplan er modtaget i kommunens elektroniske 
postkasse

Kommune kvitterer for forløbsplan via korrespondancemeddelse eller telefonisk (noteres i 
journal)
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Flowchart over kommunikationen mellem sygehus, kommune og praktiserende læge ved et kompliceret 

udskrivningsforløb, hvor der er væsentligt ændret funktionsevne /hjælpebehov for patienten. 

 
Patienten udskrives:  

 
 

  

Sygehuset orientere egen læge. Der sendes epikrise. Denne skal være sendt senest 
3 hverdage efter udskrivelse.

Patienten hjemsendes. Der sendes automatisk en udskrivningsadvis til kommune. 
VIGTIG at denne sendes tidstro.

Sygehus sender udskrivningsrapport til kommune via EPJ og genoptræningsplan.

Der kvitteres for forløbsplanen efter gældende regler og kvitteringen ses som en 
aftale om udskrivning.

Plan for udskrivelse udarbejdes som en endelig forløbsplan og noteres i de 
respektive journaler.

Ved dialog laves plan om udskrivelse indeholdende: Tidspunkt, forberedelse af 
modtagelsen af patienten hjemme, omfang af plejeopgaver, madservice, 

genoptræningsplan m.v.  Planen noteres i journal

Aftale og nærmere koordinering af udskrivelse gennemføres senest 2 dage efter 
sygehuset har afsendt forløbsplan

Ved behov for udvidet koordinering, løses det efter de aftaler som er indgået 
mellem sygehus og kommune.

Eks. på aftaler: Uddybet it kommunikation, sygehusets udskrivningskoordinator 
kontakter kommunen, aftale om udskrivningskonference, sygehuset kontakter 

kommunen forløbskoordinator, som så kontakter afdelingen.
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BILAG 4 – INTERVIEWS 

Oversigt over interviewede personer:  

 

FAGPERSON INTERVIEWTYPE EMNE /TEMAER 

Privat praktiserende læge Telefoninterview Afdækning af kommunikationsgange 

mellem sektorerne 

Hjemmesygeplejerske i Odense 

Kommune 

Telefoninterview Afdækning af kommunikationsgange 

mellem sektorerne 

Sygeplejerske på afd. G, OUH Personligt interview Afdækning af kommunikationsgange 

mellem afdeling og sektorerne 

Sygeplejerske med 

kombinationsstilling mellem FAM og 

afd. G, OUH 

Personligt interview Afdækning af kommunikationsgange 

mellem FAM og afd. G. 

Fysioterapeut i Odense Kommune Telefoninterview Afdækning af kommunikationen af 

genoptræningsplaner mellem sektorerne 

Fysioterapeut tilknyttet afd. G, OUH Telefoninterview  Afdækning af kommunikationen af 

genoptræningsplaner mellem sektorerne 

 

Herunder ses de vigtigste pointer fra de seks interviews med sundhedsprofessionelle.  

 

Privat praktiserende læge 

Når en borger indlægges, laver praktiserende læge en henvisning ud fra en skabelon, hvori der bliver 

beskrevet diagnose, ønsket undersøgelse eller vurdering. Henvisningen bliver sendt elektronisk til den 

pågældende afdeling. Forinden har praktiserende læge taget telefonisk kontakt til afdelingen. Det er vigtigt, 

når praktiserende læge indlægger en borger, at det fælles medicinkort (FMK) bliver afstemt, inden 

borgeren indlægges på afdelingen. Dette for, at lægerne på sygehuset kan gå ind og ordinere i FMK.  

Praktiserende læge kan ligeledes sende et korrespondancemodul til afdelingen, hvor problemstillingen 

bliver beskrevet mere tekstnært.  

 

Når en borger udskrives fra sygehus, modtager praktiserende læge en epikrise fra den afdeling, borgeren 

har været indlagt på. Hvis praktiserende læge mener, at der skal foretages tiltag af fx hjemmesygeplejen, 

kan der sendes et korrespondancemodul til kommunens hjemmesygeplejerske. I denne kan stå beskrevet, 

hvad praktiserende læge ønsker af tiltag for borgeren. Et eksempel kunne være, at borgeren skal have 

besøg af visitator snarest.  

 

Praktiserende læge modtager en kopi af genoptræningsplanen, men anvender den ikke ofte. Hvis den 

anvendes, vil det evt. være for at skabe et overblik over borgeren.  
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Forbedringsforslag i forhold til kommunikationsgangene: 

• Fælles medicinkort (FMK): 

Det opleves indimellem, at FMK ikke er afstemt ved udskrivelse af en borger, hvilket gør, at praktiserende 

læge skal bruge tid på at tage kontakt til den pågældende afdeling for at få dem til at gøre det. FMK skal 

være afsluttet fra det sidste sted, borgeren har været indlagt, ellers kan næste sundhedsprofessionel ikke 

anvende det. 

 

• Epikriser til tiden: 

Det opleves ofte, at praktiserende læge mangler epikriser til tiden, efter borgeren er udskrevet. 

Retningslinjerne foreskriver, at episkrisen skal sendes senest tre hverdage, efter borgeren udskrives.  Det 

opleves problematisk, når praktiserende læge ikke modtager epikrisen til tiden, da borgeren ofte hurtigt 

kommer til egen læge efter udskrivelse til et opfølgningsbesøg eller nye undersøgelser / prøver og her kan 

det ske, at praktiserende læge ikke kan se, hvilken behandling borgeren har fået, og hvilke tests / prøver 

denne har fået foretaget under sin indlæggelse. De epikriser, som sendes hurtigst, modtages af 

praktiserende læge efter et par dage, hvorimod de langsomme epikriser kan tage op til 14 dage. Dette 

betyder, at praktiserende læge skal bruge tid på at kontakte den pågældende afdeling telefonisk for at få 

informationerne eller for at spørge til råds.  

 

Hjemmesygeplejerske 

Når en borger, som er kendt i det kommunale system, indlægges på sygehuset, sender kommunens 

elektroniske system automatisk en indlæggelsesrapport til sygehuset, hvori bl.a. kontaktoplysninger og 

plejebehov står beskrevet. 

Når en borger er ved at være klar til udskrivelse, sendes en forløbsplan fra sygehuset til kommunen. Hvis 

der kvitteres for denne, er det samtidig en aftale om, hvornår borgerne udskrives. 

Ved udskrivelsen bliver der sendt en udskrivningsrapport elektronisk til kommunen via det elektroniske 

patientsystem. I denne står beskrevet, hvilken hjælp borgeren har brug for, eventuel hvilken opfølgning 

borgeren skal have, og hvad borgeren har været behandlet for. 

Kommunen modtager ikke epikriser.  

Hjemmesygeplejen modtager også genoptræningsplan fra sygehuset, men anvender ikke denne. Den 

anvendes af terapeuterne i kommunen; ergo- og fysioterapeuter. 

 

Forbedringer i forhold til kommunikationsgangene: 

• Fælles medicinkort (FMK): 

Det opleves, at der er forskellige ordinationer i FMK, fordi det ikke bliver afsluttet, efter en borger har 

været på en pågældende afdeling. Det skaber forvirring for hjemmesygeplejen, da de ikke kan få et overblik 

over hvilken medicin, borgeren skal have. Dette sker ofte, hvis en borger har været på flere afdelinger i sit 
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indlæggelsesforløb, hvor der er ordineret medicin. Det er derfor vigtigt, at når en borger flyttes eller bliver 

udskrevet, at FMK bliver opdateret og afsluttet. FMK er det eneste hjemmesygeplejen har at forholde sig 

til, når der skal doseres medicin. Hvis ikke FMK er afsluttet, skal hjemmesygeplejersken bruge tid på at 

ringe til afdelingen og få det afsluttet. 

 

• Brug for konkrete fakta: 

Hjemmesygeplejen modtager ved udskrivelsen af en borger en udskrivningsrapport, hvilket er relevant. 

Men det opleves, at der er behov for mere konkrete fakta om borgerens behandling. Der gives udtryk for, 

at det kunne være gavnligt, hvis hjemmesygeplejersken fik den samme information som praktiserende 

læge i form af en epikrise. De informationer, som efterlyses, er diagnose på borgeren og mere konkrete 

behandlingstiltag. Derudover, hvis der er nogle vigtige informationer som hjemmesygeplejersken skal være 

opmærksom på, ønskes det, at der blev skrevet en lille notits til dem som fx ”Obs, lav blodprocent”. Det 

beskrives, at når hjemmesygeplejersken mangler disse informationer, skal hun bruge tid på at kontakte 

borgerens egen læge for at få de informationer. For at kunne varetage den bedste pleje af borgeren er de 

meget afhængige af disse oplysninger. Som det beskrives; ”jo mere orienteret, jo bedre kan der handles”. 

 

• Bedre samarbejde mellem sektorerne: 

Det beskrives, at det kan være en tidskrævende opgave for hjemmesygeplejen at komme i telefonisk 

kontakt med et personale på den afdeling, hvor borgeren har været indlagt, som har kendskab til borgerens 

behandling under indlæggelsen.  

Hjemmesygeplejen ved også, at det kan svært for sygehuset at komme i kontakt med dem. Dette bl.a. fordi 

de telefontider, som er i kommunen om formiddagen ikke matcher med dagsrytmen på en sygehusafdeling, 

hvor man kunne have brug for at tale med hjemmesygeplejen længere hen på dagen. Derudover er det ikke 

altid tydeligt for sygehuset at se, hvilken gruppe i kommunen borgeren hører til.  Der efterlyses eventuelt 

en organiseret liste, hvor der står beskrevet hvilke grupper, der findes i kommunen, hvad telefonnummeret 

er på hver gruppe, og at det bliver tydeligere beskrevet, hvilken gruppe borgerne hører til under 

indlæggelsen. 

• Tid på at søge informationer: 

Hjemmesygeplejen oplever, at de bruger meget tid på opsøgende arbejde i forhold til at skaffe sig 

informationer om behandling, både på sygehuset og ved praktiserende læge, og hvis medicinen ikke 

stemmer overens i FMK. Den tid, der bruges på at søge efter alle de ting, er tid, der kunne bruges på pleje 

til borgeren. 

 

Sygeplejerske på Afd. G 

Når en patient indlægges på Geriatrisk Afdeling, har patienten været forbi fælles akutmodtagelsen. Når 

patienten skal flyttes til Afd. G, bliver der lavet en telefonisk overlevering af en koordinator, som melder 

patienten. Ved denne overlevering gives der informationer i form af; hvad fejler patienten, hvad er han 

indlagt med, og hvilken behandling er der givet indtil videre.  
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Hvis patienten er kendt i det kommunale system, modtager Geriatrisk Afdeling en elektronisk 

indlæggelsesrapport fra kommunen, hvor der står beskrevet, hvor meget hjælp patienten får i eget hjem. 

Det beskrives, at indlæggelsesrapporten bliver anvendt af sundhedspersonalet på afdelingen.  

Sundhedspersonalet har brug for information om hvilken konkret problemstilling, der er med patienten. 

Under indlæggelsen kan sundhedspersonalet på Afd. G kommunikere elektronisk med kommunen via 

korrespondancemeddelelse, hvis der er behov for afklaring i forhold til behandling. 

Når en patient udskrives, sender Afd. G en udskrivningsrapport elektronisk til hjemmeplejen / 

hjemmesygeplejen. Derudover sendes der en epikrise til patientens egen praktiserende læge. 

På afdelingen er det fysioterapeuten, som vurderer om der skal laves en genoptræningsplan. 

Plejepersonalet har ikke noget med genoptræningsplanen at gøre. 

 

Forbedringer i kommunikationsgangene: 

• Oplysninger om sygeplejen i eget hjem: 

Der gives udtryk for, at der ønskes mere information om, hvordan hjemmesygeplejersken behandler 

patienten i eget hjem. Dette kunne lette, at man gjorde det ens for patienten under indlæggelse og efter.  

 

Sygeplejerske i kombinationsstilling 

Når en borger indlægges på FAM, har borgerens egen læge meldt patienten til FAM telefonisk. Når 

borgeren kommer til indlæggelse og bliver registreret, modtager FAM automatisk en indlæggelsesrapport 

fra kommunen. Indholdet i indlæggelsesrapporten er forskelligt fra patient til patient. Plejepersonalet på 

afdelingen anvender de informationer, som står i rapporten. I rapporten står der ligeledes 

hjælpemiddelskoder, som kan bruges til at danne et overblik over hvilke hjælpemidler, borgeren bruger 

hjemme, men det er ikke altid, at koderne kan tydes. 

Årsager til indlæggelse står ikke altid i indlæggelsesrapporten, men det skyldes, at det ikke altid er den 

samme, som har indlagt borgeren, som har lavet notatet. I FAM bliver der lavet en indlæggelsessamtale, 

når den akutte periode er overstået. Ved denne samtale spørges der ind til basisoplysninger hos patienten. 

Dette gøres for, at Geriatrisk Afdeling ikke skal spørge om de samme ting, når patienten overflyttes dertil. 

Indlæggelsessamtalen bliver indskrevet i patientens journal. Når en patient skal overflyttes til Geriatrisk 

Afdeling, bliver der lavet en telefonisk overlevering af en sygeplejerske. Her gives de vigtigste informationer 

omkring patienten. I FAM bliver der derudover også skrevet et overflytningsnotat i patientens journal ud 

fra en skabelon. Det skriftlige notat kan ikke altid læses af personalet på Geriatrisk Afdeling, før patienten 

allerede er ankommet på afdelingen. Derfor er den telefoniske overlevering vigtig. Når patienten 

overflyttes, skal patienten udskrives i systemet og genindskrives på Geriatrisk Afdeling ved ankomst dertil. 

 

Forbedringer i kommunikationsgangene: 

• Opdaterede indlæggelsesrapporter: 
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Det fungerer godt, at indlæggelsesrapporten bliver sendt automatisk til FAM, når patienten indlægges. Det 

opleves dog, at indholdet i rapporten mangler opdateringer. Disse manglende opdateringer kan f.eks. være, 

at personalet kan se, at patienten har fået disse hjælpemidler for et år siden, men det kan have ændret sig 

siden hen. Det kan i nogle tilfælde være svært for plejepersonalet at finde ud af hvilken slags hjælp, 

patienten får hjemme.  Dette betyder, at plejepersonalet skal bruge tid på at finde disse informationer. 

 

• Kontakt til kommune: 

Når plejepersonalet skal søge information hos f.eks. hjemmesygeplejen, opleves det svært at anvende de 

kontaktnumre, som står i indlæggelsesrapporten. Det opleves også, at det kan være svært at få kontakt til 

en hjemmesygeplejerske, som kender til patienten. Dette måske fordi, at hjemmesygeplejerskerne ofte er 

ude og køre for at besøge borgere. 

 

Fysioterapeut, Odense Kommune 

Fysioterapeuten modtager en edifact med en vedhæftet genoptræningsplan i deres omsorgssystem, når en 

patient udskrives med en sådan. Myndighedsafdelingen modtager dem først, derefter fordeles de på 

geografi (nord og syd). Planerne bliver sat på en venteliste, hvorfra kollegaerne ser den. 

En typisk genoptræningsplan indeholder et lille uddrag af patientjournalen (lægens konklusion – hvad har 

de været indlagt med mm.), opsummering, hvis de har nået at se en fysioterapeut/ergoterapeut – hvad har 

de arbejdet med/hvad er deres vurdering ift. genoptræningspotentialet. Det er ikke altid, de har været 

omkring en terapeut inden.  

Faste felter i genoptræningsplanen: helbredsforhold, helbredsrelateret funktionsevne, patientens 

genoptræningsbehov og – potentiale, samt diagnose. På Afd. G har de oftest nået at se en terapeut inden 

udskrivelse, og det er derfor dem, der har lavet den. 

Der er stor forskel på genoptræningsplanerne, der kommer fra Afd. G og andre afdelinger. Dem fra G er 

oftest rigtig gode. Fx fra afdeling O er de ikke altid så velbeskrevne. 

I forhold til, om de får brugt genoptræningsplanerne, er svaret ”lidt både og”. Planerne er en god rettesnor. 

Det er rart at have læst dem, inden man selv møder patienten, så man har indblik i, hvad patienten har 

været indlagt for, hvor lang tid har det varet m.m. Planerne indeholder ofte meget brede beskrivelser, fx ’vil 

gerne forbedre/opnå gangfunktion med stok’. Nogle gange kan planerne godt være ’outdated,’ når de når 

kommunen - patienternes verden kan nemlig nemt se helt anderledes ud, når de kommer hjem, de kan fx 

have/få andre prioriteter.  

Det kan nogle gange undre kommunen hvilke personer, der får en genoptræningsplan og hvem, der ikke 

gør – nogle gange kommer der planer på nogle, der ikke umiddelbart skal bruge det, og andre gange vice 

versa. Ofte passer det dog meget fint.  

Der kan være en udfordring ift. de patienter, der ofte genindlægges, da der kan mangle information til Afd. 

G om, hvad der tidligere har været forsøgt. Der er altså et informationsgab, der går begge veje.  
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Nogle gange er det mere tilfældigt, at de finder frem til de personer, der ikke har fået en plan, og som 

gerne skal have det. Nogle ringer selv til kommunen eller siger det til egen læge. Ellers kan 

hjemmesygeplejen eller andre der kommer i hjemmet gøre opmærksom på det.   

Vigtig viden for terapeuterne i kommunen er; hvad der er foregået generelt på sygehuset, mens borgeren 

har været der, og hvad er de blevet udredt for. Hvad kommer de med af historik, andre diagnoser osv. 

På faldklinikken får kommune kun en udredning fra den konkrete afdeling, og de oplever derfor at mangle 

yderligere info omkring patientens situation (”det hele billede”). 

Genoptræningsplaner fra Afd. G er især gode, fordi de indeholder et uddrag fra epikrisen og info om, hvad 

borgeren har fået at vide. 

Forslag til forbedringer i kommunikationsgangene: 
Bedre kommunikation omkring hyppige patienter, så terapeuterne ved, hvad der tidligere har været 

igangsat, og hvor langt de er i arbejdet med genoptræningen. Hvor er patienten i deres 

rehabiliteringsforløb. Især ved komplicerede forløb kunne det måske være med til at forebygge. 

”Vi er alle svære at træffe - vi skal være bedre til at tale sammen på tværs af sektorgrænserne”. 

Hvis man har patienter med mange genindlæggelser, kunne det være rigtig godt med en telefonsamtale.  

 

Fysioterapeut, OUH 

Det er terapeuten, der er inde ved patienten, der beslutter om der skal laves en genoptræningsplan.  

På Afd. G er det altid terapeuten, der laver genoptræningsplanen. På mange andre afdelinger er det lægen, 

hvilket gør, at den ikke bliver lige så fyldestgørende. 

Der er helt klare rammer for, hvad en genoptræningsplan skal indeholde. Der er 10-15 punkter, der skal 

beskrives; praktiske oplysninger, nuværende funktionsniveau, uddrag fra journalen, hvem har trænet dem 

mm. Det er en vigtig pointe, at planen skrives til patienten. 

Dem, der får en genoptræningsplan er dem, der gerne vil have det. Hvis de fx er usikre, hvis de har nedsat 

funktionsniveau, eller hvis de bare har et meget stort ønske om det. 

Planen skrives elektronisk og sendes til egen læge og kommunen. Udskrives til patienten eller sendes hjem 

til dem med post.  

 

Forslag til forbedringer i kommunikationsgangene: 

”Vi ved ikke, om patienten bliver trænet i kommunen, hvis der er genindlæggelser. Er de gået i gang med at 

træne, eller er de afsluttet, fordi de var for dårlige eller…. ” 

Kan ikke få fat i den rette person/kommunale terapeut, selvom de gerne ville. Fx har de oplevet at bruge 

halvanden time på at få fat i den rette person, fordi det var en meget skrøbelig borger. 
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Indlæggelsesadviser o. lign. kommer ikke til terapeuterne på OUH. Derfor har de ikke indsigt i, hvor i deres 

genoptræningsforløb, borgeren er. 

Det er ikke muligt at komme i kontakt med rette person, når man skal i kontakt med kommunen. 

De bruger ikke samme tests. 

Odense Kommune havde tidligere en ’gadefortegnelse’ – her kunne man bare gå ind og finde det trænende 

sted, og så finde terapeuten der igennem. Nu er det ikke længere muligt – måske som resultat af en af de 

mange omorganiseringer.  
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BILAG 5 – REFLEKSIONER OVER METODEN ”AT SE MED 

PATIENTENS ØJNE”  

Refleksionerne er nedskrevet af Louise Delfs, sygeplejerske og praktikant i CoLab Odense og er dannet på 

baggrund af tre følgeskaber fra FAM og til Afdeling G.  

 

Metoden er god til at give indblik i, hvordan patienten interagerer med de forskellige 

sundhedsprofessionelle og pårørende. Det er utroligt spændende at observere og efterfølgende spørge 

patienten ind til dennes oplevelser i forbindelse med den konkrete situation/handling, der er foregået. Man 

får mange nuancer med i sine observationer.  

I forhold til relationen til patienten opleves det ikke som en hjælp, at have et skilt på, hvor der står 

”sygeplejerske”. Når patienterne hører eller ser det, selvom de har fået sammenhængen fortalt om, at jeg 

ikke var sygeplejerske her på afdelingen, at jeg ikke skulle lave sygeplejerskeopgaver, og at jeg ’bare’ skulle 

observere, begyndte de alligevel at bede mig give dem et bækken, drikkelse osv.  

Når jeg igen fortalte, at jeg ikke var her for at lave sygeplejeopgaver, men i stedet spurgte, hvad de ville 

have gjort, hvis jeg ikke havde siddet der, blev patienterne ofte lidt fornærmede og vendte hovedet væk fra 

mig. Det kunne måske fremover være en fordel, at observatøren fremstår som 

’projektarbejder/observatør’, og ikke evt. ikke har sit skilt hængende så synligt, men i stedet have det med 

sig, hvis der er behov for at vise det. Alternativt have det hængende længere nede på tøjet, så det er 

mindre iøjnefaldende.  

Etik: 

Det er en fin balance imellem gerne at ville have data, og at det ikke skal være på bekostning af patienten. 

Hvis patienten er svag på grund af sin sygdom, skal man passe på magtforholdet mellem den, der 

undersøger og den, der bliver undersøgt. Altså at patienten ikke bliver presset til at deltage, eller hvis man 

fornemmer, at de ikke rigtig forstår, hvad de siger ja til.  

Der er ligeledes etiske overvejelser for når man observerer og via denne får nogle informationer, at man så 

kan se, at der muligvis er ved at ske en fejl, som kan påvirke patienten, at man så går ind og blander sig, så 

patienten ikke tager skade. 

Jeg har reflekteret over, om metoden kan bruges på alle patienter. Den kvinde, jeg fulgte, var meget dårlig 

fysisk, og jeg havde begrænsede muligheder for at spørge hende ind til de forskellige emner og til, hvordan 

det var for hende. Kvinden kunne sagtens observeres, men det var svært at lave opfølgende spørgsmål. 

Målgruppen for dette projekt er en svær patientgruppe, men en gruppe, som er vigtig at undersøge. 

Omvendt lavede jeg følgeskab på en kvinde på 96 år, som sagtens kunne deltage i dataindsamlingen og som 

var meget reflekterende. Så jeg opdagede, at det er en meget bred metode, som kan anvendes inden for 

mange områder. 
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Det opleves svært for patienterne at huske tilbage. De spørgsmål man stiller, gør, at patienterne skal 

reflektere og huske på, hvad der skete. Det opleves som hårdt for patienterne, og det opleves, at mange 

ikke orker at svare. Dette kommer til udtryk ved, at de simpelthen ikke svarer eller bare siger ja eller nej. 

Der er ligeledes problemer med hukommelsen.  

Har oplevet, at en patient pænt bad mig om at gå, da hun skulle hvile sig. Ikke på grund af en konflikt, men 

fordi hun ikke kunne slappe af og lukke sine øjne, når jeg sad inde i rummet. 

Det er svært ikke at komme til at påvirke observationen, når man sidder der. En patient ville have mig 

inddraget i en synketest, godt nok som en joke, men han italesatte det over for en ergoterapeut, hvorfor 

deres interaktion blev påvirket, da jeg lige pludselig kom i fokus i stedet for ham. 

Uanset om det er hensigten, vil man komme til at påvirke det, man observerer med sin tilstedeværelse. 

Det er meget svært at sidde på sine hænder. Især når man er sundhedsuddannet. Jeg oplever via 

observationerne, at patienterne giver forskellige oplysninger til de forskellige sundhedspersonaler de 

møder. Dette enten fordi de ikke husker godt nok, eller gør deres problemer mindre end de er.  

Det er for eksempel svært i forhold til klokkesnoren. Jeg har forsøgt at få patienterne til at tænke over, 

hvad de ville have gjort, hvis jeg ikke havde været der, men har også måtte gå ind og give klokkesnoren 

eller skubbe deres sengebord tættere på dem.  

En refleksion over metoden er, at det er vigtigt, at alle på en afdeling er klar over, at man kommer og laver 

observation og empatisk følgeskab, da jeg har haft en følelse af at sundhedspersonaler, som ikke har vidst 

noget om projektet, har følt at jeg er kommet for at holde øje med dem og deres behandling, og om de gør 

deres arbejde godt nok. Samtidig oplever jeg, at personalet passer godt på patienterne og sørger for, at de 

har givet deres samtykke til, at jeg må følge dem. 

Når man anvender denne metode, tænker jeg, at det er vigtigt, at man også trækker sig tilbage fra 

patienten engang imellem. Man kan ikke undgå at påvirke de omgivelser, man vil undersøge, når man 

sidder i rummet sammen med patienten. Patienten reagerer eller agerer måske på en anden måde, end 

hvis ikke jeg havde siddet der. Det kunne være en hjælp i nogle perioder at sætte sig sådan, at patienten 

ikke kan se én. 

Det kan opleves svært ved de meget dårlige patienter at finde frem til deres tanker, når de er fysisk 

svækket eller så trætte, at de ikke kan snakke /reflektere. 

 


