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Resumé
På opdrag fra MedCom og i regi af Program for Digital Almen Praksis har Deloitte afdækket

Analysen viser, at forløbet i akutfunktionen varierer alt efter om borger besøges i eget hjem eller

brugeroplevede udfordringer og behov i forbindelse med kommunikation og datadeling mellem

opholder sig på en fast plads, og om akutfunktionen er integreret med den øvrige

kommunale akutfunktioner og almen praksis. Afdækningen har beroet på etnografiske metoder,

hjemmesygepleje. Disse organiseringsformer har stor betydning for akutfunktionens opgaver,

og der er gennemført interview og observationer ved akutfunktioner og praktiserende læger i

kompetencebehov og samarbejde med almen praksis. Analysen har vist, at den væsentligste forskel

fire kommuner. Analysefundene, som udsprang af disse besøg, er derefter blevet udbygget og

på forløbene omhandler hvor akutte opgaverne opleves at være. Oplevelsen af om en opgave er

valideret på en workshop med repræsentanter fra otte akutfunktioner (hvoraf de besøgte

akut eller sub-akut påvirker samarbejdet – og specifikt behovet for kommunikation og datadeling –

akutfunktioner udgjorde tre) og et antal læger.

mellem akutfunktionerne og almen praksis. Overordnet ses færre vanskeligheder i forhold til
kommunikation og datadeling i akutte forløb, hvor den praktiserende læge har bedt akutfunktionen

De kommunale akutfunktioner er organiseret på meget forskellig vis: Eksempelvis har nogle

om en afgrænset opgave både hvad angår indhold og tid.

akutfunktioner både et udekørende team samt et antal faste akutpladser, mens andre kun råder
over den ene form (udekørende) eller den anden form (faste pladser). I nogle kommuner er

Analysen peger på, at hver forløbssekvens er forbundet med en række oplevede problemområder i

akutfunktionen integreret i hjemmesygeplejen. De deltagende kommuner repræsenterer et

forhold til datadeling og kommunikation, som kan samles under syv overordnede kategorier. Disse

bredt udsnit af de forskellige organisationsformer.

indbefatter 1) uklarhed i aftaler omkring kontakt; 2) manglende struktur for dokumentation; 3)
ingen mulighed for prioritering; 4) usikkerhed omkring korrespondancer; 5) lavt kendskab til

For hver besøgt kommune er forløbet i akutfunktionen kortlagt. Disse kortlægninger er samlet

akutfunktion; 6) risiko for datatab ved overgange; og 7) manglende informationsgrundlag.

på tværs af alle deltagende kommuner, og har resulteret i et generisk forløb for udekørende
akutbesøg med syv sekvenser, illustreret nederst på siden. For forløbet med faste akutpladser er

Analysen giver bud på hvorledes disse problemområder kan afhjælpes ved hjælp af forbedringstiltag,

kortlagt seks sekvenser. Hvert forløb er opdelt i en præ-service-, en service- og en post-service-

som blandt andet knytter sig til systemernes brugervenlighed, indgåelse af aftaler omkring kontakt

periode. Overordnet ses, at forløbene er sammenlignelige på tværs af akutfunktioner med ens

mellem sektorerne og branding af akutfunktioner.

organisationsform.
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1. Analysens afsæt
og formål
I det følgende beskrives analysens baggrund og formål, og
analysens scope rammesættes i forhold til det større
systemlandskab, som akutfunktionerne indgår i.

Analysens afsæt og formål
De kommunale akutfunktioner er en forholdsvis ny brik i udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Der foreligger en række analyser af organisationsformen, men endnu ingen med fokus
specifikt på kommunikation og datadeling med almen praksis. Som et bidrag til at understøtte et velfungerende nært sundhedsvæsen har denne analyse til formål at belyse udfordringer,
behov og forbedringsmuligheder hvad angår kommunikationen i samarbejdet mellem akutfunktionerne og almen praksis.
Kommunale akutfunktioner er siden 2014 blevet oprettet i landets kommuner efter
Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale

akutfunktioner.1

I samarbejde med

Nærværende analyse har et andet, komplementerende fokus, nemlig specifikt kommunikation og
datadeling mellem akutfunktioner og almen praksis. Målet er her at kortlægge udfordringer og

almen praksis og sygehusene varetager akutfunktionerne patienter, der ikke har behov for en

behov. Denne viden er relevant i forhold til optimering af kommunikationen mellem kommunale

sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, der

akutfunktioner og almen praksis, herunder i lyset af en forventeligt voksende kommunal

ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Formålet med

opgaveportefølje over de kommende år.

akutfunktionerne er således at forhindre indlæggelser og genindlæggelser samt at sikre, at
patientens overgang til eget hjem efter en indlæggelse forløber trygt og hensigtsmæssigt.

For at opnå velfungerende akutfunktioner er det vigtigt, at de kommunikationsformer, som

Oprettelsen af akutfunktionerne kan således ses som et led i et generelt opgaveflyt fra

akutfunktionerne har til rådighed i dialogen med deres primære samarbejdspartnere, almen

sygehuse til det nære sundhedsvæsen.

praksis og sygehusene, effektivt og hensigtsmæssigt understøtter akutfunktionernes arbejde. I
denne analyse er fokus rettet mod kommunale akutfunktioner og almen praksis. Der er derfor

Stort set alle landets kommuner (99 %) havde i efteråret 2018 etableret en akutfunktion, men

behov for indsigt i hvilke, eventuelt uforløste, behov, der er for digital datadeling og

med markant variation i både organisering og tidspunkt for etablering. En del kommuner har

kommunikation mellem akutfunktioner og almen praksis samt hvorvidt disse behov varierer på

organiseret akutfunktionen på faste akutpladser, andre har oprettet udekørende akutteams,

tværs af kommunernes forskellige organiseringer.

som besøger borgere i eget hjem, og i nogle er selve akutfunktionen integreret i
hjemmesygeplejen. Den udekørende akutfunktion er en dominerende organiseringsform, som

For at kunne etablere kommunikation og datadeling, som effektivt imødekommer det

derfor står centralt i denne analyse. Dog vil funktionen omkring faste akutpladser også berøres.

konkrete kommunikationsbehov mellem akutfunktioner og almen praksis, er det
nødvendigt at forstå behov og udfordringer på tværs af disse parter.

Akutfunktioner har i de seneste år været genstand for en mindre række studier og rapporter,

For at belyse dette emne, har denne analyse til formål at kortlægge

som henholdsvis belyser effekten af akutfunktioner på hyppigheden af indlæggelser og behov

samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner og almen

for

hjemmepleje2,

organisering, samarbejde og

implementeringsstatus4.

kompetenceudvikling3

samt

praksis, særligt med fokus på kommunikation og datadeling.

Desuden har KL for nyligt udgivet et notat, som giver en status vedr.

akutfunktionerne per 2018 hvad angår visse karakteristika og tværsektorielt samarbejde.5
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1 ”Kvalitetsstandarder

for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”.
Sundhedsstyrelsen. 2017
2 ”Tværgående akutfunktion mellem Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus Organisering, oplevede resultater, effekter og økonomi”. VIVE og forfatterne, 2019.
3 ”Kommunernes akutfunktioner. Status og anbefalinger”. Fælleskommunalt
sundhedssekretariat. 2017.
4 ”Kommunale akutfunktioner – hvad er næste skridt?” Sundhedsstyrelsen og KL, 2018.
5 ”Status for kommunale akutfunktioner 2018”. KL. 2019.

Aktør-, meddelelses- og systemlandskabet
Udover øvrige kommunale aktører som hjemmepleje og hjemmesygepleje, samarbejder de kommunale akutfunktioner primært med regionerne og praksissektoren i form af henholdsvis
sygehusene og almen praksis. På tværs af sektor- og systemovergange sker kommunikation og dataoverlevering primært via telefon og MedCom-korrespondancemeddelelsen. Analysen
zoomer ind på kommunikation og datadeling mellem akutfunktioner og almen praksis, mens kommunikation og datadeling med sygehus ikke medtages i analysen.

Kommunale akutfunktioner
De kommunale akutfunktioner dokumenterer i
elektroniske omsorgsjournaler (EOJ), på samme
måde som hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen.

Dataudveksling og kommunikation direkte mellem
sektorerne foregår via MedCom-meddelelser og
telefon. En hyppigt anvendt MedCommeddelelsesform til udveksling af ikke-struktureret
information er korrespondance-meddelelsen
(fremover ofte refereret til som KM).

Almen praksis
Praktiserende læger dokumenterer i deres
eget praksissystem. Praktiserende læger
har ikke adgang til hinandens journaler,
ligesom vagtlæger heller ikke har indsigt.
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Sygehuse
IKKE I SCOPE

Sygehusene dokumenterer i
elektroniske patientjournaler (EPJ).

2. Tilgang og
metode
I dette afsnit gøres der rede for analysens metodiske ramme
samt aktiviteter, der er gennemført ved indsamlingen af data.

Brugercentrisk tilgang
Brugernes oplevelser står centralt i analysen, som baserer sig på kortlægning af brugerrejser. Denne tilgang er velegnet til at forstå brugerens udfordringer og behov – og til
derigennem at forstå hvordan, brugeroplevelsen kan forbedres.
Analyse med udgangspunkt i brugerne

Personaer

Kortlægningen af brugerrejser mellem akutfunktionerne og almen praksis tager udgangspunkt

For at forstå brugerens oplevelser og forventninger er det vigtigt at stille skarpt på de primære

i brugernes oplevelser. En brugerrejse kortlægger brugerens rejse gennem et forløb med det

brugeres behov og udfordringer, da deres arbejdsgange har forskellige fokus og

formål at ændre nuværende praksis eller optimere forløbet for brugeren. En

problematikker. For at adskille de forskelle behov udarbejdes personaer, som anvendes

brugerrejsekortlægning giver et overblik over de faktorer, der påvirker brugeroplevelsen ud

igennem hele rapporten, for at sikre fokus på de identificerede brugerbehov.

fra brugerens perspektiv. Ved at basere kortlægningen på brugerindsigter skabes et overblik
over kontaktpunkter mellem akutfunktioner og almen praksis. Disse kontaktpunkter danner

Personaer kan give en række forskellige perspektiver på en brugerrejse, hvilket gør det muligt

omdrejningspunktet for identifikation af problemområder og forbedringsmuligheder.

at definere og engagere de forskellige brugere, der indgår i samarbejdet mellem akutfunktion
og almen praksis. Personaer kan hjælpe med at flytte fokus fra abstrakt demografi til rigtige

Centralt for en brugercentrisk tilgang er forståelsen for brugernes kontekst, idet en

menneskers behov, og dermed gøre det nemmere at designe bedre serviceydelser, som

kontekstuel forståelse er nødvendig for at kunne definere og løse et relevant problem.

adresserer reelle behov.

Metoden er særligt velegnet i situationer, hvor selve indkredsningen af problemet også er
genstand for afdækningen. På grund af vigtigheden af at forstå brugeren i kontekst, har

På baggrund af interviews og observation er identificeret tre personaer: 1) Den praktiserende

indsamlingen af data været bygget op omkring deltagerobservation i forbindelse med

læge 2) Akutsygeplejersken og 3) Lederen af akutfunktionen (se uddybet beskrivelse på

konkrete akutsygeplejebesøg ude hos borgere.

næste side)
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Identificerede personaer
Borgeren
Borgeren er omdrejningspunktet for dialogen mellem nedenstående brugere, hvorfor borgeren indtager en central rolle. Borgeren er ofte en ældre, skrøbelig person med et
komplekst sygdomsbillede. Formålet med akutfunktionen er at forebygge, at borgeren indlægges eller genindlægges, samt at sikre en tryg transition til hjemmet efter en

BEHOV

ANSVARSOMRÅDER

eventuel indlæggelse.

Praktiserende læge (PL)

Akutsygeplejerske (SPL)

Leder af akutfunktion (LaA)

PL har behandlingsansvaret for patienten, når denne er udskrevet fra

SPL har modtaget særlig uddannelse inden for akutpleje og er i stand til at

LaA har oftest været med til at oprette akutfunktionen og har igennem

hospitalet. Dette indebærer løbende at monitorere og vurdere patientens

foretage en bred vifte af målinger og vurderinger samt udøve

denne proces stået for rekruttering, uddannelse, organisering,

tilstand og igangsætte behandling hvor nødvendigt. En undtagelse herfra

plejeopgaver på komplekse og skrøbelige borgere. SPL fungerer som ‘PL’s

samarbejdsaftaler og branding af akutfunktionen. LaA står for den daglige

er, når patienten er udskrevet med sygehusordineret behandling, hvor

øjne’ ude hos borgeren, og spiller ofte en rådgivende rolle over for PL i

drift af akutfunktionen.

sygehuset typisk beholder ansvar for den del af behandlingen.

forhold til beslutninger omkring borgeren.

PL har fokus på patienten og behandlingskvaliteten samt egen tid og

SPL har fokus på at levere vurderinger og pleje af højst mulig kvalitet,

LaA er interesseret i, at akutfunktionen anvendes så meget som muligt,

aflønning. PL vil bruge akutfunktionen, når/hvis den kan spare et

hvilket forudsætter adgang til oplysninger om patientens sygdomshistorik

og derved at udbrede kendskabet til akutfunktionens

hjemmebesøg hos patienten og foretage valide målinger, som PL hurtigt

og nuværende tilstand. SPL ønsker, at hans/hendes store faglighed bliver

samarbejdspartnere. Desuden er fokus på, at akutfunktionen anvendes til

kan bygge en klinisk beslutning på. Brug af akutfunktionen kan være

brugt.

de rigtige opgaver, og at SPL bruger deres tid mest hensigtsmæssigt. I

påvirket af, om PL modtager et honorar herfor. PL er interesseret i hurtig,
præcis og ikke-overflødig kommunikation.
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SPL ønsker at give borgernær behandling i hjemmet og er opmærksom på
den tid, som bruges på dokumentation ude hos borgeren.

visse tilfælde indbefatter dette fokus på køretid, substitution af besøg
med telefonsamtaler, skærmbesøg mv.

Værktøjer til formidling af indsigter
Med baggrund i etnografiske værktøjer formidles indsigter via visuelle flowcharts og service blueprint. De visuelle flowcharts anvendes til at dokumentere den enkelte
kommunes arbejdsgang, mens service blueprint anvendes til at formidle de overordnede indsigter på tværs af alle akutfunktioner i analysen.
Flowcharts til brug af procesdokumentation for hver kommune

frontstage med at yde servicen). Service blueprint giver således et samlet billede af de interaktioner
og elementer, som er tilstede i forløbet fra start til slut.

Flowchart er en måde at skildre og analysere arbejdsgange og processer på. Processerne sættes
typisk op grafisk, så det tydeligt fremgår i hvilken rækkefølge, de forskellige processer foregår, hvilke

Det udarbejdede service blueprint skildrer den nuværende praksis på tværs af fire udvalgte

beslutninger, der er nødvendige at træffe, samt hvilke processer, der skal udføres alt efter de

kommuner samt kommuner, som deltog på en samlet workshop (se de næste to sider), og er bygget

konkrete beslutninger.

op omkring de tre personaer: 1) den praktiserende læge (PL), 2) akutsygeplejersken (SPL) og 3)
lederen af akutfunktionen (LaA). Borgeren er gennemgående omdrejningspunktet for alle kontakter

De udarbejdede flowcharts tager udgangspunkt i arbejdsgangen fra henvisning til afslutning af forløb,

og handlinger.

med særligt fokus på dialog mellem PL og SPL. Der bliver således opsat en række sekvenser, som
skildrer behov, ønsker, udfordringer og forbedringsmuligheder for både akutfunktionerne og de

Det er valgt at opdele brugerrejsen i syv sekvenser:

praktiserende læger. Ved tidligt at arbejde med konkrete visualiseringer er metoden velegnet til at
rammesætte og stimulere dialogen omkring praksisnære forbedringer.

Præ-service-perioden:
1) Før kontakt til akutfunktionen

I rapporten er der lavet et visuelt flowchart for hver kommunal akutfunktion for at illustrere de

2) Henvendelse til akutfunktionen

eventuelle forskelle, der måtte være på tværs af kommuner. For Aalborg kommune er der udarbejdet

3) Forberedelse til akutbesøg

to flowcharts, da Aalborg har to typer af forløb: Udekørende akutfunktioner og faste pladser.

Service-perioden
4) Vurdering af borger

Service blueprint for opsummerede indsigter på tværs af kommuner
Et service blueprint er en visuel, kronologisk fremstilling af en brugerrejse kombineret med de
bagvedliggende processer, som understøtter brugeroplevelsen.

Værktøjet giver en trinvis og detaljeret forståelse af forløbets kontaktpunkter og arbejdsgange, både

5) Dialog om borgerens tilstand
Post-service-perioden
(Kan ske i eller uden for borgerens hjem)
6) Dokumentation
7) Afslutning på forløb

frontstage-processer (de processer hvor den sundhedsfaglige har kontakt med borger) samt
backstage-processer (de processer, som sker bag kulissen, dvs. støtteprocesser, som hjælper
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Under hver sekvens præsenteres udfordringer
og behov, indhold af udveksling samt beslutninger.

Besøg ved akutfunktioner og almen praksis
Analysen er baseret på kvalitative data indsamlet gennem besøg ved fire kommunale akutfunktioner og praktiserende læger, som er udvalgt til at repræsentere forskellige
typer af organiseringer af akutfunktioner. Efterfølgende er data valideret og kvalificeret af et større antal akutfunktioner og praktiserende læger på en fælles workshop.

Udvælgelse af akutfunktioner

Indsamling af data ved akutfunktionerne

Igennem projektet er der aflagt besøg hos fire kommunale akutfunktioner. Grundet

I afdækningen af kommunikations- og datadelingsbehov er der gennemført interview med

heterogeniteten i akutfunktionerne har afdækningen beroet på en segmentering af

og observationer af akutteams i fire kommunale akutfunktioner. Herudover er der i hver

akutfunktionerne, således at oplevede behov på tværs af organisationstyper afspejles.

kommune interviewet praktiserende læger, som anvender akutfunktionerne i deres

Udvælgelsen af akutfunktioner er sket i samarbejde med MedCom.

patientbehandling. Der er i enkelte tilfælde fulgt skriftligt eller telefonisk op med
akutfunktionernes ledere for at søge afklaringer på specifikke spørgsmål.

Nedenfor beskrives nøglekarakteristika for de udvalgte akutfunktioner.
I alt er under besøgene interviewet og/eller observeret 4 akutfunktionsledere, 7
akutsygeplejersker og 5 praktiserende læger.

Aalborg

Faste pladser og udekørende
funktion. Base på plejehjem
Vestergården. I drift siden 2014

Odense

Tæt samarbejde med fælles
akutmodtagelse (FAM). Base på
OUH. I drift siden 2018.

Guldborgsund

Integreret del af hjemmesygeplejen.
Base på Pleje- og ældreboliger,
Bakkehuset. I drift siden 2017.

Rudersdal–Gentofte–Gladsaxe

Frikommunenetværk. Base på
Seniorcenter Møllegården. I drift siden
2018.
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Sygeplejerske

Praktiserende
læge

Leder af
akutfunktion

Aalborg
kommune

2

2

1

Odense
kommune

3

1

1

Guldborgsund
kommune

1

1

1

Gladsaxe – Rudersdal - Gentofte
kommune

1

1

1

7

5

4

I alt:

Workshop med akutfunktioner og almen praksis
Da de fire besøgte kommunale akutfunktioner kun repræsenterer et udsnit af landets akutfunktioner, er analysens fund blevet kvalificeret og valideret på en workshop med
de besøgte akutfunktioner samt repræsentanter fra fem yderligere akutfunktioner og et antal praktiserende læger.
Kvalificering og validering af analysefund

Kommunale akutfunktioner repræsenteret på workshoppen

Workshoppens formål har været at afklare hvorvidt, man på tværs af akutfunktioner med

Besøgskommuner: Aalborg, Odense og Guldborgsund

forskellig organisering genkender et generisk forløb, samt at indsamle viden om lokale
variationer. Desuden havde workshoppen til formål at konkretisere og prioritere oplevede
problemområder samt at reflektere over mulige forbedringsmuligheder. Workshoppen var
således inddelt i tre overordnede temablokke:
1. Forløb i akutfunktionerne: Deltagerne gennemgik et optegnet forløb, som dækkede de fire besøgte
kommuner, og vurderede hvorvidt dele af forløbet var ens eller anderledes hos dem selv.
2. Problemområder: Deltagerne gennemgik de problemområder (pain points), som var identificeret
under besøgene i de fire kommuner. Disse blev konkretiseret, udbygget og prioriteret.
3. Forbedringsmuligheder: Under interview og observationer i de besøgte kommuner er der indsamlet
bud på måder at løse nogle af de identificerede problemområder. Deltagerne reflekterede over disse
forbedringsmuligheder, herunder argumenter for og imod.

Deltagere på workshoppen
Repræsentanter fra otte akutfunktioner har deltaget i workshoppen, hvoraf tre var fra
besøgskommunerne. De kommunale repræsentanter var ledere af akutfunktioner,

akutsygeplejersker og it-ansvarlige. Desuden deltog tre praktiserende læger, to kommunale
læger og en sygehuslæge fra forskellige kommuner på tværs af landet. Herudover deltog
repræsentanter for KL og PLO i workshoppen. Repræsentanter fra MedCom var ligeledes til
stede, men deltog ikke i workshoppens øvelser. I alt deltog 23 personer i workshoppen (ikke
medtalt repræsentanterne fra MedCom).
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Nye kommuner:

Silkeborg
Horsens
Køge
København
Ballerup/Herlev/Furesø
.

Midlertidige pladser og udekørende funktion
Sygeplejepladser udbygget i samarbejde med sygehus
Integreret i hjemmesygeplejen
Udekørende funktion. Nyopstartet
Fler-kommunalt samarbejde

3. Brugerrejsen: fire
besøgte
akutfunktioner og
praktiserende læger
I dette afsnit præsenteres indsigter fra besøgene i de fire
kommuner i form af flow charts, som illustrerer forløbene i
akutfunktionerne og kontaktpunkterne mellem
akutfunktionerne og almen praksis.

Aalborg

Se illustrationer af flows i større størrelse på næste side

Akutfunktionen i Aalborg adskiller sig fra de øvrige besøgte kommuner ved at indbefatte faste
akutpladser foruden at have en mindre udekørende akutfunktion. Af denne årsag er der optegnet to
flows for Aalborg.

De første flow viser forløbet, når PL rekvirerer et akutbesøg hjemme hos borgeren. PL ringer til en
vagtcentral for hele hjemmesygeplejen, som vurderer, om henvendelsen skal dirigeres til akutfunktionen
eller kan varetages af den almindelige hjemmesygepleje. I det forløb oplever SPL altid at kunne få
telefonisk kontakt til PL via et direkte nummer. Det andet flow illustrerer forløbet, hvor PL henviser en
borger til en akutplads. I en del tilfælde vil denne henvisning ske på baggrund af et akutbesøg hjemme
hos borgeren. Den gennemsnitlige liggetid på en akutplads for PL-henvist borger er 12 dage. I løbet af
denne tid kan der være grund til hyppig kontakt mellem SPL og PL omkring akutte og sub-akutte ting,

såsom medicinændringer. Her spiller korrespondancemeddelelsen en større rolle end i flow 1.
Overordnet set er der flere vanskeligheder i kommunikationen mellem akutfunktionen og PL i det mere
sub-akutte flow 2. Dette skyldes dels at forløbet varer længere og derved generelt giver anledning til
flere kontaktpunkter, og dels at PL ikke i samme omfang vurderer disse kontakter til at være akutte.
Dette bevirker, at man kontakter PL på vanligt nummer og i vanlig telefontid, hvilket kan give ventetider.

2 hyppigste henvisere1 ,2
Akutteamets opstart: I drift siden oktober 2013.

Faste sengepladser: 13 til sygehushenviste borgere og 10 til PL-henviste borgere

Akutteamets base: Plejehjemmet Vestergården.

Systemer: Har tidligere brugt KMD Care, men overgik til Systematic Cura den 13/5
2019.

75%

35%

75

Personale: ca. 15 SPL og 15 SOSU på faste akutpladser. Samme SPL
tager på akutbesøg hos borgere.

Rammedelegation: Ja, for blodsukkermåling.

25

Udekørende funktion: Ja, integreret med hjemmesygeplejen.

00%
PL

Sygehus

Copyright
©it-system,
2019 Deloitte
Development
LLC. All
rights
reserved.
1 Kommunen14
har|netop
fået et nyt
hvorfor tallene
ikke kan trækkes.
Tallene
er estimater.
2 Gælder for akutpladser og akutbesøg med kapilær-blodprøvetagning. Almindelige akutbesøg kan alle bede om,
inklusiv den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Honorar og aftaler: Der er indgået lokalaftale om både akutbesøg og akutpladser
med PLO, hvor der er aftaler om særlig honorering

Aalborg | Udekørende akutfunktion (flow 1/2)

Akutcentral

PL beslutter, at der skal
foretages en vurdering af
en borger, som er for syg
til at komme hen til
lægen.

PL ringer til vagtcentralen

Akut SPL: kan tage
blodprøver og medbringer
en akuttaske.

SPL besøger PT. Her
vurderes PT’s situation.

SPL dokumenterer PT’s
TOBS-værdier*.

SPL ringer efter aftale til
PL på privat nr.

PL og vagt-centralen
udfylder i fællesskab et
skema og beslutter, om
PT skal besøges af akut
SPL eller en almindelig
hjemme-SPL.
Hjemmesygepleje tager
ikke blodprøver, men
kender som regel PT.
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* TOBS: Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

PL sender KM til
akutfunktionen med kopi
til hjemmepleje.

Aalborg | Faste akutpladser (flow 2/2)

Læge finder
anden løsning

Vagtlæge ringer
Nej

Annebergvej
En borger har
behov for særligt
opsyn og pleje,
som ikke kan
håndteres af
hjemme-SPL.

PL ringer

Ja

Iterativt loop
- PT-behandling
- Tlf.-opkald til PL
- KM til PL

Er der plads?

Henvisende læge
ringer til
akutfunktion for
at høre om der
er plads til aktuel
PT.

Sygehus ringer
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Læge sender KM til
akutfunktion.

PL ringer til
akutfunktion og
lægger en
behandlings-plan
for PT.
SPL
dokumenterer
planen i EOJ.

PT ankommer til
akutfunktion og
indvisiteres. Der
foretages en
SPL-faglig
vurdering, og
medicinliste
gennemgås.

PT udskrives.
KM sendes til
hjemmepleje
samt i kopi til PL.

Fremhævede pain points

Aalborg

Fremhævede heart points

Godt samarbejde

Behandlingsansvar

PL er overordnet set meget tilfreds med den

Når sygehuset har ordineret behandling til

udekørende akutfunktion. PL oplever at spare

fortsættelse i hjemmet eller på akutplads,

tid på selv at udføre sygebesøg samtidig med at

opleves det nogle gange, at PL fraskriver sig

modtage målinger og rådgivning af høj kvalitet

ansvaret for dele af patientens behandling og

og med systematik (via fx TOBS-værdier*). SPL i

henviser til sygehuset. Dette betyder, at SPL skal

udekørende funktion oplever respektfuld dialog

finde og oprette kontakt til læge på sygehus.

og at man altid kommer igennem til PL.

Klare aftaler

Hovedudfordring
Samme proces for alle typer kontakter
SPL oplever ofte at skulle vente på afklaring

Uklarhed om svartid på
korrespondancer

PL og kommunen har lavet klare aftaler omkring

PL har oplevet ikke at få svar på korrespondance

akutbesøg, herunder at akutbesøg altid skal have

om patient på akutplads og føler sig utryg ved at

en skriftlig tilbagemelding fra PL via

noget ‘glemmes’. Synes svartid fra akutplads

korrespondance til hjemmesygeplejen (PL får

burde være inden for en dag. SPL på faste

honorar herfor). Der er også en samarbejdsaftale,

akutpladser vil gerne bruge korrespondancen

som beskriver, at kommunikation med PL skal ske

mere, men oplever, at PL i kommunen gør

opgaver. Både for akutte og sub-akutte

gennem SPL og ikke assistenter. Dette er valgt for

meget varierende brug heraf og har forskellige

spørgsmål skal der rettes kontakt til PL og

at sikre faglighed i dialogen med PL.

forventninger omkring responstider.

PL (telefon). SPL vil gerne hurtigere kunne

Honorar

Telefonkø

få afklaring på småting. PL oplever det

PL oplever det som positivt, at de får honorar

For henvendelser om patienter på akutpladser

ligeledes som irriterende at blive forstyrret

for at tale med akutfunktionen. Honoraret

ringer SPL til PL på klinikkens hovednummer og

omkring småting, såsom administration af

dækker en kontakt og for hver 10. minut, der

oplever ofte at vente i telefonkøen med alle

håndkøbsmedicin.

tales. Denne honorering bevirker, at de giver sig

andre. OBS: Dette problem opleves ikke blandt

god tid til at formidle sygdomshistorik mm.

de udekørende SPL, som altid får direkte

OBS: Udfordringerne opleves primært på
* TOBS: Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom
17
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de |faste
akutpladser.

”Jeg har ikke lyst til at forstyrre lægen
med småting vedr. ordinationer af f.eks.
panodil. Så føler man sig dum, og lægen
kan blive irriteret.”
SPL

fra PL for at kunne udføre små som store

enten afventes svar (KM) eller på at få fat i

Det sagde de…

nummer til PL.

”Vi er på usikker grund, når vi skal give
rådgivning om plejen.”
PL

”Behandlingen bliver bedre, hvis vi ved
hvad, patienten er kendt med, og om der
skal være genoplivning ved dødsfald
mm.”
SPL

Odense

Se illustrationer af flow i større størrelse på næste side

Akutfunktionen i Odense karakteriserer sig ved at dele lokation med Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på
Odense Universitetshospital. Denne nærhed fostrer faglig sparring mellem sygehuslægerne og
akutteamet og bevirker, at akutteamet kan møde borgeren og informere denne om akuttilbuddet
inden hjemsendelse fra hospitalet.
PL rekvirerer akutteamet ved at ringe til akuttelefonen, som i dagtimerne er bemandet med en
medarbejder fra akutteamet (FAM-vagt), der tager imod og dokumenterer oplysningerne fra PL.
Dernæst uddelegeres besøget til udekørende SPL, og besøget sættes på kørelisten.
Ude hos patienten foretager SPL målinger og vurderinger og dokumenterer på en iPad, oftest hos
borgeren. SPL ringer altid til PL hos borgeren – og sammen lægges en plan. SPL oplever altid at få fat i
PL, som skal opgive et direkte nummer. Både SPL og PL oplever at have en god og faglig stærk dialog.
SPL afslutter altid et akutbesøg ved at dokumentere færdigt og sende en korrespondancemeddelelse
til PL. Dokumentationen og korrespondancen foregår i to forskellige systemer, da Odense kommune er
i gang med at udvikle og implementere egen it-løsning som er i drift på nogle funktioner.

4 hyppigste henvisere (2018)
75%

Akutteamets opstart: I drift siden januar 2018.

Faste sengepladser: Nej.

Akutteamets base: Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på Odense
Universitetshospital.

Systemer: To systemer. Kommunens eget EOJ-system, Én Plan, til dokumentation, og
KMD Care til planlægning, kørelister og korrespondancemeddelelser.

Personale: 19 faste SPL, 1 timelønnet SPL og tre timelønnede
ambulancereddere, alle med stor erfaring.

Rammedelegation: Nej.

35%
39,9

27,5

00%

15,8

8,3

Udekørende funktion: Ja, som afgrænset akutteam. Fire
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akutbiler med køleelementer, inkl. en sociolance
(møntet på socialt udsatte borgere med behov for socialfaglig indsats).
PL

Kommune

Sygehus

Vagtlæge

Honorar og aftaler: Fra OUH foreligger der rammedelegationer på blodprøvetagning.

Odense | Udekørende akutfunktion

VL kontaktes
efter kl. 16

FAMvagt

PL beslutter, at der
skal foretages en
vurdering af en
borger, som er for
syg til at komme
hen til lægen.

PL ringer til AKUT
tlf.

Henvisende læge
udveksler
oplysninger om PT
med FAM-vagt.
FAM-vagt
dokumenterer
oplysninger.

Køreplan

Besøg kommer på
køreliste i EOJ.

19 | Copyright © 2019 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

SPL vurderer PT.

SPL dokumenterer i
EOJ.

* Nogle læger vil
gerne have, at SPL
ringer til sekretær
inden opkald til PL.
Her skal SPL oplyse
TOBS-værdier.

SPL ringer til PL på
privat nr. SPL
oplyser PL om
værdierne (TOBS).
SPL og PL sparrer
om PT’s tilstand, og
PL tager beslutning
om PT.

SPL dokumenterer
færdigt og sender
KM til PL.

SPL forlader PT’s
hjem. Forløb slut.

Fremhævede pain points

Odense

Fremhævede heart points

Integration med FAM

Hovedudfordring

Registrering af samme
data i flere systemer

Akutteamet oplever at den geografiske nærhed

SPL dokumenterer i Én Plan (EOJ), men

med FAM understøtter den faglige sparring om

anvender KMD Care til øvrige opgaver, herunder

patienten, at det skaber tryghed for patienten at

planlægning og korrespondancer. Dette

have mødt teamet inden udskrivelse samt at

betyder, at SPL for hver borgerkontakt

nærheden giver muligheder i forhold til

dokumenterer i et system for derefter at

planlægning af den sygehusordinerede pleje

kopiere teksten over i et andet system. Der

eller behandling, som patienten fortsat skal

forventes dog at blive etableret en integration

modtage i hjemmet.

mellem systemerne.

Højt specialiseret team

Mundtlig ordination
skaber utryghed

Akutteamet består af SPL med stor erfaring og

Nogle SPL oplever usikkerhed omkring

Manglende understøttelse til

høj faglighed, som kun løser akutopgaver.

anvisninger overleveret telefonisk fra PL, da

dokumentation.

Akutteamet kører i en akutbil med udstyr,

man nemt kan høre forkert. Nogle ville

herunder kølelegemer til blodprøver. SPL og PL

foretrække at modtage ordinationer på skrift.

SPL har altid en iPad med hos borgeren,

oplever, at den høje kvalitet bidrager til en høj

Det bemærkes, at hvis der foreligger en

som standardmålinger dokumenteres på.

anvendelse af akutfunktionen.

behandlingsplan skal PL lave en KM

savner enten nogle standardiserede
skabeloner for værdierne, eller en anden
måde hvorpå denne dokumentation kan
gøres lettere og mere effektiv.

“Ordinationer via telefon fungerer ikke

særligt godt, man kan hurtigt høre forkert.”
SPL

“Vi snakkede faktisk om branding af
akutfunktionen. Vi må tænke som en
virksomhed.”
LaA

indeholdende en specifik ordination.

Dokumentationen foregår i et tomt
fritekstfelt, hvilket tager tid. Nogle SPL

Det sagde de…

Høj PL-tilfredshed

Ingen rammedelegation

PL kender til akutfunktionens ydelser og

PL oplever at blive kontaktet med ‘overflødige’

oplever, at den giver et kvalitetsløft, da man

spørgsmål om ordination af Pamol mv. Ville

hurtigt kan få svar på vigtige prøver. Ofte kan

ønske en udvidelse af rammedelegation.

det spare et sygebesøg, således at patienter

OBS: Problemet er kun relevant for kommunens

med større behov kan prioriteres. PL får ikke

hjemmepleje og aflastningscenter (og ikke

honorar for samtale med SPL, men oplever ikke

akutfunktionen).

at det er nødvendigt, hvis der kan spares tid på
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sygebesøg.

“Akutteamet er en hammer god idé. Det
er et kæmpe kvalitetsløft.”
PL

Guldborgsund

Se illustrationer af flow i større størrelse på næste side

Akutfunktionen i Guldborgsund er integreret med den almindelige hjemmesygepleje. Det betyder,
at mange af de opgaver, som varetages af en SPL i akutfunktionen, er almindelige
hjemmesygeplejeopgaver. Dette forhold bevirker, at SPL i mange tilfælde har kendskab til borgerne
og/eller har en tæt sparring med borgerens plejeteam. På grund af de store afstande mellem

kommunens borgere er akutfunktionens medarbejdere opdelt i tre distrikter.
PL bestiller et akutbesøg via enten en korrespondancemeddelelse eller ved at ringe til en
akuttelefon (‘telefonsluse’). Den vagthavende i telefonslusen tager imod oplysninger og vurderer
hvilket distrikt, der nemmest har mulighed for at nå hen til borgeren. I Guldborgsund betyder akut
‘inden for samme vagt’ – og ikke ‘en time’ eller ‘hurtigst muligt’, som det ellers er observeret i
andre kommuner. Da en del af besøgene er kendetegnet ved at være mindre akutte, bruges

korrespondancen i relativ høj grad i Guldborgsund.
Hos borgeren foretager SPL målinger og vurderinger og dokumenterer på en iPad. SPL
kommunikerer tilbage til PL på samme måde, som denne har henvendt sig, dvs. oftest enten via
telefon, hvis det er mere akut, eller via korrespondancen, hvis det er mindre akut.

4 hyppigste henvisere (apr. 2018 - feb.2019)
75%

35%

68

00%
Kommune*

9

5

5

Borger

PL**

Pårørende

Akutteamets opstart: I drift siden april 2018.

Faste sengepladser: Nej.

Akutteamets base: Plejecenter Bakkehuset.

Systemer: KMD Nexus.

Personale: 45 SPL ud af 85 SPL i hjemmesygeplejen er blevet
opkvalificeret med kompetencetræning i akut. Desuden er en
kommunal læge tilknyttet akutfunktionen.

Rammedelegation: Ja, for blodsukkermåling, laksantia og paracetamol (når
præparaterne er på patientens medicinliste).

Udekørende funktion: Ja, integreret med hjemmesygeplejen.
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i tre geografiske teams.
*Plejecentre, plejegrupper, sygeplejen
**Anvendelse af PL er opadgående

Honorar og aftaler: Nej.

Guldborgsund | Udekørende akutfunktion

Hjemmehjælper
ringer

TLFsluse
PL beslutter, at
der skal foretages
en vurdering af
en borger, som er
for syg til at
komme hen til
lægen.

PL ringer

Opkald til tlf.sluse om PT. Her
gennemgås
ABCDE* (og
ISBAR)**.

Hvis henvisning fra
PL er foregået via tlf.,
foretages et opkald
til PL.

Køreplan

En planlægger i
teamet tættest
på PT får besked.
Her uddelegeres
til den SPL, som
har tid.

SL

SPL modtager
besked, og PT
indsættes på
kørerute.
Ved evt.
spørgsmål, ringer
SPL til Tlf.-sluse
samt sparrer
eventuelt med
kommunal læge.

FYS

Pårørende
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* ABCDE:: A = Airway , B = Breathing, C =
Circulation, D = Disability, E = Exposure
** ISBAR: I = Identifikation, S = Situation, B =
Baggrund, A = Analyse, R = Råd

SPL tjekker
tilstandshjul i
NEXUS og henter
rød kuffert, som
SPL skal
medbringe til PTbesøg.

SPL foretager en
SPL-faglig
vurdering hos PT.

SPL
dokumenterer
tid, transport,
besøg, akut
katalog i NEXUS.

Hvis henvisning
fra PL er foregået
via KM, sendes
svar via KM.

SPL forlader PT’s
hjem. Forløb slut.

Fremhævede pain points

Guldborgsund

Fremhævede heart points

Kontinuitet hos borgeren

Udfordring med
rekruttering

Det sagde de…

Da akuthjemmesygepleje og almindelig

Akutfunktionen oplevede at miste en del

hjemmesygepleje udføres af et overlappende

erfarne medarbejdere i funktionens

team, oplever SPL ofte at kende patienten og

opstartsfase (grundet generelle forhold i

“Den kommunale læge hjælper os med

dennes situation inden et besøg. Foruden at give et

kommunen). Rekruttering af højt kvalificeret

hvad, vi skal sige for at komme igennem

forudgående kendskab til patienten og skabe

arbejdskraft er en udfordring i hele

tryghed for patienten, sikrer nærheden en høj grad

kommunen. På grund af lange afstande har

af sparring internt blandt medarbejderne.

man indtil nu ikke akutbesøgsvolumen nok til

til den praktiserende læge.”
SPL

at oprette dedikerede teams.

Kommunal læge

Hovedudfordring
Mange kontakter mellem SPL og PL
omhandler dokumentation af medicin
En hyppig årsag til kontakt mellem SPL og
PL omhandler afklaringer omkring medicin,

Hjemmesygeplejen har tilknyttet en kommunal

SPL oplever at hænge i lægens telefonkø, når

læge, som kan kontaktes af både

der er løbende henvendelser om en patient, fx

akutsygeplejerske og hjemmesygeplejerske.

omkring medicinændringer. Dette problem

Lægen giver faglig sparring og ‘klæder SPL på’ til

opleves dog ikke, hvis PL beder om et

samtale med PL. Kommunal læge står for

akutbesøg, i hvilket tilfælde et direkte nummer

opkvalificeringsforløb og kender alle SPL godt.

altid opgives. Hvis der skal ringes til sygehus,

herunder dosis og dispensering.

skal der tages højde for telefontider.

Korrespondancen fylder i dialogen

Årsagen til udfordringen er, at SPL ofte

må SPL tage kontakt til PL.
Især ved sygehusudskrevne borgere
opleves det som svært at få den rette
dokumentation af medicinen fra sygehuset.

Manglende kendskab til

akutfunktion

oplever, at borgers medicin på FMK ikke er
korrekt opdateret. Som konsekvens heraf

Ventetid i telefonen

Idet mange af (akut)hjemmesygeplejens opgaver ikke

Meget få henvendelser til akutfunktionen

er akutte, foregår en del kommunikation via

kommer fra PL.* PL er usikker på præcist hvilke

korrespondancen. Dette gælder selve henvisningen

opgaver, akutfunktionen kan løse. PL har også

til akutfunktionen fra PL eller sygehus og i dialogen

høje forventninger til akutfunktionens svartid

mellem SPL og PL, fx efter et besøg hos borgeren.

på KM, hvilket ikke altid indfries.

Kan ikke bruges i akutte tilfælde, da svartid er 3
dage.
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* Anvendelsen er dog stigende i takt med, at PL’s kendskab til og
erfaring med funktionen udbredes.

“Hvad er det lige for et nummer vi skal
ringe til akutfunktionen på?”
PL

“Man er så frustreret over alt det man
ikke kan gøre på grund af mangelfuld
kommunikation.”
SPL

Gentofte – Rudersdal – Gladsaxe (G-R-G)
Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte Kommune er gået sammen om at oprette en akutfunktion, som

Se illustrationer af flow i større størrelse på næste side

dækker på tværs af kommunernes borgere. I akutfunktionens opstart har SPL besøgt
kommunernes PL og beskrevet hvilke opgaver, de kan udføre, samt udleveret foldere.

Når en PL rekvirerer et akutbesøg hos en borger ringes til akutfunktionen, hvor en stationær
koordinator tager imod oplysninger på et papirskema. Efter samtalen oprettes borgeren i systemet
(hvis han/hun ikke allerede er det), og oplysningerne indføres. Besøget uddelegeres til en SPL, som
får overdraget oplysningerne både skriftligt og mundtligt.
Ude hos borgeren dokumenterer SPL på en bærbar computer. SPL ringer altid op til PL og bruger
aldrig korrespondancemeddelelser i dialogen med PL om borgeren. Dog afsluttes et forløb i
akutfunktionen altid med afsendelse af en KM til PL, hvori det beskrives hvad akutfunktionen har
udført.
Som noget særligt må akutteamet medbringe fem gængse lægemiddelpræparater til umiddelbar
dispensering efter lægens anvisning.

4 hyppigste henvisere (2018 + Q1 2019)
75%

35%

Akutteamets opstart: I drift siden april 2018.

Faste sengepladser: Nej.

Akutteamets base: Seniorcenter Møllegården i Gladsaxe.

Systemer: KMD Nexus. Gentofte overgik til KMD Nexus i maj 2019.

Personale: 16 SPL i fast team med stor erfaring.

Rammedelegation: Ingen, men må medbringe få præparater til dispensering efter
aftale med lægen.

55
24

00%
Kommune

PL

15

6

1813

Sygehus

Udekørende funktion: Ja, som afgrænset akutteam.
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Honorar og aftaler: Nej.

G-R-G | Udekørende akutfunktion

Vagtcentral

PL beslutter, at der
skal foretages en
vurdering af en
borger, som er for
syg til at komme
hen til lægen.

PL ringer til
akutteamet.

Henvisende læge
udveksler oplysninger
om borger med
stationær
koordinator.
Koordinatoren
udspørger læge på
baggrund af skema og
dokumenterer
oplysninger. PL giver
direkte nummer.
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Køreplan

Den stationære
koordinator giver
henvisningen
videre til SPL, som
skal køre ud til
borgeren. Den
udekørende SPL
kører ud til
borgeren i akutbil
med akutrygsæk.

SPL vurderer PT.
SPL foretager
TOBS-målinger.

SPL dokumenterer
værdier.

SPL ringer til PL på
direkte nummer
som aftalt.
Beslutning om
borgerens
behandling tages.

SPL har Panodil (og
andre gængse
præparater) med
ud til PT. SPL
opstarter
behandling med
medicinske
præparater efter
godkendelse fra PL.

SPL informerer PT
om behandlingsplan og forlader
herefter PT.

SPL dokumenterer
færdigt og sender
KM til PL.

Fremhævede pain points

G-R-G

Fremhævede heart points

Akutteam ikke kodet som
afsender

Oprettet forløb er nødvendigt
for skriftlig kommunikation
Hvis borgeren ikke er kendt af kommunen og

Systemet er sat op således, at man ikke kan

oprettet i systemet, kan PL ikke skrive direkte til

adskille en KM fra akutteamet fra den øvrige

akutteamet. Hvis et forløb i akutfunktionen er

hjemmesygepleje.PL kan således ikke se på en

igangsat, kan akutteam og PL skrive til hinanden.

KM om den kommer fra akutteamet eller

Det er ikke aftalt, at et forløb skal indledes eller

hjemmesygeplejen. En sådan synlighed vil være

afsluttes med en korrespondance: hertil er

en hjælp til PL, som nemmere vil kunne se hvor

telefonisk kontakt nødvendig.

henvendelsen kommer fra.

Fagligt niveau

Hovedudfordring

Sygeplejerskerne er nøje udvalgt og har stor

Akutteamet medbringer gængse præparater

erfaring. Der er en praksiskonsulent tilknyttet,

vedr. dokumentation

(Panodil, Selexid mv.), som kan administreres på

som kan rådgive SPL hvor nødvendigt og være

stedet, hvis PL beslutter det. Dette betyder, at

med til at understøtte deres opkvalificering. Der

patient kan få hjælp med det samme.

bliver løbende lagt opgaver til teamet. Som

forløb. Efter dialog mellem

noget nyt kan de tage nyretal.

sundhedsfaglige noterer SPL i eget system

Branding har givet

og PL i eget system. Der savnes en aftalt
arbejdsgang vedrørende skriftlig
kommunikation mellem PL og akutteam,
som kan skabe juridisk forsikring omkring

kendskab til akutteam
Akutteamet er blevet brandet via de kommunalt
lægelige udvalg og sundhedscheferne, som har
spillet en stor rolle i at informere om

hvad lægen ordinerer og hvad akutteamet

akutteamet i opstarten. Akutteamet har støttet

udfører. En arbejdsgang kunne være, at PL

op om dette ved at aflægge besøg hos alle PL i

efter den telefoniske kontakt sender en KM

de tre kommuner og har uddelt foldere. De

med til akutteamet med en ordination, og

laver opsøgende besøg hos de PL, som ikke

at akutteamet derefter via en KM beskriver

bruger dem så meget.

hvilke
opgaver©er2019
aftalt
og udført.
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”Det ville give mening for borgeren med
rammedelegation systematiseret i
pakker for visse opgaver”
LaA

Lille medicindepot

Manglende samstemning af arbejdsgange

SPL og PL anvender telefon til alle akutte

Det sagde de…

”Det er usikkert hvad, PL har noteret sig i
forhold til hvad, vi har noteret, da vi
dokumenterer i hvert vores system.”

SPL

Få tilfælde af
dobbeltdokumentation
Akutfunktionen er ved at implementere en
arbejdsgang, hvor der dokumenteres på en
bærbar ude ved borgeren. Nogle få SPL
dokumenterer dog stadig på papir hos borgeren,
mens de tilvænnes den nye arbejdsgang. Dette
fører til dobbeltdokumentation, da disse SPL
efterfølgende skal dokumentere samme

observationer i systemet.

”Akutfunktionen giver stor værdi for os.
Sygeplejerskerne har et højt fagligt
niveau.”
PL

4. Brugerrejsen: på
tværs af
akutfunktioner og
praktiserende læger
I det følgende afsnit sammenfattes indsigterne fra de fire
besøgte kommuner kombineret med indsigterne opnået
gennem workshoppen, som inkluderede et bredere udsnit af
akutfunktioner.

Brugerrejsen på tværs
Flows for udekørende akutbesøg bærer adskillige ligheder på tværs af kommunale akutfunktioner. På tværs af flows ses, at telefonen er det hyppigst anvendte dialogredskab mellem
akutfunktioner og PL – samt at den telefoniske dialog om akutte forhold generelt fungerer godt. Korrespondancemeddelelsen bruges sjældnere, når der er tale om akutte forløb. Nedenstående
service blueprint viser en generisk brugerrejse, som gælder på tværs af både de fire kommuner og praktiserende læger og de øvrige kommuner og læger, som deltog i workshoppen. Se forstørret
service blueprint i bilag.

Pain points
I denne del af blueprintet præsenteres primære
problemområder (pain points), som er observeret på tværs
af akutfunktionerne. Disse uddybes på side 29-31.
Brugerrejsen
I denne del illustreres brugerrejsen, som gælder på tværs af
akutfunktioner, og som indeholder syv sekvenser.
Brugerrejsens sekvenser uddybes på side 24.
Lokale variationer
Der er mindre lokale variationer eller
opmærksomhedspunkter i forhold til den samlede generiske
brugerrejse. Disse lokale variationer uddybes på side 25.
Oplevelsen
Igennem interview og observationer er der noteret en række
brugerudsagn. Disse udsagn er kortlagt og prioriteret i
forhold til brugerrejsens sekvenser, og demonstrerer således
brugerens oplevelser. Denne kortlægning uddybes på side
26.
Involverede parter i brugerrejsen
I denne del illustreres de fire typer af roller, som indgår i
brugerrejsen. Ligeledes anføres hvilke kommuner,
indsigterne tager udgangspunkt i.
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Sekvenser i brugerrejsen
Fra PL bestiller et akutbesøg til akutforløbet afsluttes er der identificeret syv sekvenser. Sekvens et til tre sker inden SPL møder borgeren (præ-service-perioden), sekvens fire til fem sker hos
borger (serviceperioden), og sekvens seks til syv sker efter SPL har været hos borgeren (post-service-perioden). Analysen har vist, at særligt præ- og post-service-perioden påvirker brugerrejsen,
da der i disse trin er mange kontaktpunkter på tværs af systemer, fagligheder og opgaver.

Sekvens 1:
Før kontakt til
akutfunktionen

Sekvens 2:
Henvendelse til
akutfunktionen

Sekvens 3:
Forberedelse til
akutbesøg

Sekvens 4:
Vurdering af borger

Sekvens 5:
Dialog om borgers
tilstand

Sekvens 6:
Dokumentation

Sekvens 7:
Afslutning på forløb

PL bliver kontaktet af
borger, pårørende,
hjemmeplejen eller
hjemmesygeplejen, som gør
PL opmærksom på en
forværring af borgerens
tilstand. PL vurderer, at der
er behov for en hurtig
afklaring af borgerens
tilstand. Da borgeren ikke
selv kan komme til klinikken,
beslutter PL
sig for at rekvirere et
akutbesøg hos borger, hvor
nødvendige prøver og
vurderinger kan foretages
på stedet.

PL ringer til akutfunktionens
hovednummer og bliver oftest
stillet lige igennem til en
vagthavende SPL. Nogle
akutfunktioner har udviklet et
skema til at stille de rigtige
spørgsmål til PL. SPL og PL har
en dialog omkring besøgets
formål, patientens tilstand og
hvordan, PL ønskes at blive
kontaktet. I nogle, ofte mindre
akutte tilfælde, kan
henvisningen ske via KM. I
nogle kommuner skal en
telefonisk kontakt altid
akkompagneres af en KM. PL
opgiver altid et direkte
nummer til klinikken, således at
SPL kan få kontakt.

Vagthavende SPL
dokumenterer oplysninger
om akutbesøget i EOJ og
besøget uddelegeres til en
SPL og sættes på
akutteamets køreliste. SPL
forbereder sig på
besøget ved at læse i
borgerens journal. I mange
tilfælde sker der også en
mundtlig overlevering af
oplysninger mellem
vagthavende SPL og SPL.

Ude hos borgeren foretager
SPL en sygeplejefaglig
vurdering ud fra ABCDEprincippet og tager
blodprøver og andre vitale
værdier (TOBS). I visse
tilfælde har SPL en iPad eller
bærbar med, hvori
observationerne og
resultaterne løbende
dokumenteres. I andre
tilfælde sker denne
dokumentation på papir.

SPL ringer til PL (medmindre
andet er aftalt) og
videreformidler observationer
og måleresultater. Med det
direkte nummer oplever SPL
altid at komme hurtigt i
kontakt med PL. Inden for PL’s
åbningstid er det forskelligt,
om PL vælger at holde sig
opdateret om borger ved at
opgive privat nummer, eller
om PL henviser til vagtlæge.
PL bygger sin beslutning om
hvad, der skal ske med
borgeren, på disse
oplysninger, ofte i sparring
med SPL. Borgeren kan følge
med i samtalen og får
gennem SPL at vide hvad, PL
har besluttet.

SPL dokumenterer sine
observationer på en iPad eller
bærbar computer ude hos
borgeren, eller når SPL er
tilbage på kontoret. Nogle SPL
tager noter på papir, som
senere skrives ind. I nogle
kommuner og systemer sker
denne dokumentation i et
fritekstfelt uden hjælpetekster,
mens der i andre kommuners
systemer gives mere struktur i
kommunikationen. I nogle
tilfælde dokumenteres der i to
separate systemer. Hvis det
aftales, at akutteamet skal
besøge borgeren igen, lægges
dette besøg ind i planlægningsmodulet. PL dokumenterer
ligeledes handlinger og
beslutninger i sit læge
praksissystem

SPL afslutter forløbet ved at
gemme borgerens journal
og sende en advis til
hjemmesygeplejen/hjemme
plejen. I visse tilfælde
sendes også en KM til PL
med de dokumenterede
oplysninger. Dokumentation
(sekvens 6) og afslutning
(sekvens 7) kan både ske i
borgerens hjem eller uden
for borgerens hjem.
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ABCDE:: A = Airway , B = Breathing, C =
Circulation, D = Disability, E = Exposure
TOBS: Tidlig opsporing af begyndende
sygdom

Lokale variationer i brugerrejsen
Ved de besøgte kommuner er der observeret mindre afvigelser fra den samlede brugerrejse, ligesom der er lokale opmærksomhedspunkter hvad angår rettigheder, opgaver, aftaler, systemer mv.
Se forstørret version i service blueprint i Bilag
Sekvens 1:
Før kontakt til
akutfunktionen
Odense & G-R-G. Har lavet
særlige branding-initiativer
for at gøre PL opmærksomme på
akutfunktionen.
Guldborgsund. Akut betyder
inde for samme vagt.
Aalborg. Akut betyder inden
for en time.
Alle: Der er forskellige
definitioner af ”akut” på
tværs af organiseringerne.

Sekvens 2:
Henvendelse til
akutfunktionen
Guldborgsund. Henviser
nogle gange via
korrespondancemeddelelse.
Aalborg. Modtager honorar
for henvisning og efter hvert
10 min. af en samtale.
Silkeborg. Der er ikke en
vaghavende stationær SPL.
Alle SPL er ude at køre.

Aalborg. Kommunen kan ikke
henvise til akutfunktionen
(faste pladser). Det kan kun PL,
vagtlæge og sygehus.

Sekvens 3:
Forberedelse
til akutbesøg
G-R-G. SPL har fem gængse
præparater med i tasken, som
efter PL’s anvisning kan
administreres til borger.
Odense. Har akutbil med særlige
køleelementer til blodprøver.
Guldborgsund & G-R-G.
Kommunal læge tilknyttet
akutfunktionen til rådgivning af
SPL.

Sekvens 4:
Vurdering af
borger
G-R-G. Som noget nyt må de
foretage målinger af nyretal.
Guldborgsund. Rammedelegation
på paracetamol, laksantia og blodsukkermåling.

Sekvens 5:
Dialog om borgers
tilstand
Guldborgsund. Da PL nogle
gange henviser via KM,
videregives oplysninger fra SPL
til PL ligeledes via KM.

Sekvens 6:
Dokumentation

Odense. Dokumenterer i to
forskellige systemer (Én Plan,
KMD Care)
Odense. SPL sender altid en
KM til PL om besøget hos
borgeren.

Køge. Rammedelegation på CRP,
blodsukker og PEB-fløjte.

Selvom de deltagende kommunale akutfunktioner er organiseret forskelligt, genkendes det

Sekvens 7:
Afslutning

Aalborg. Kommune og PL har
lavet aftale om at der altid skal ske
en tilbagemelding fra PL til
hjemmesygepleje om akutbesøget
via en KM. PL modtager honorar.
Alle workshopkommunerne.
Der er forskel på tværs at
akutfunktioner på om et forløb i
akutfunktionen skal aflsuttes
teknisk i systemet.
København. Der sendes altid
slutnotat (skabelon) via KM til PL.

uden varme/kulde-påvirkning, således at validiteten af måleresultaterne sikres.

overordnede forløb på tværs af de deltagende kommuner. Dog er der i løbet af besøgene og på
workshoppen identificeret en række lokale variationer inden for forløbets syv sekvenser.

En anden lokal variation ses i sekvens 3, hvor tre kommunale akutfunktioner har udarbejdet
specielle ordninger i forhold til opgavevaretagelse. G-H-G kan som noget nyt tage nyretal.

Det fremgår blandt andet, at Odense og G-R-G har gennemført et dedikeret brandinginitiativ for at

Endvidere har Guldborgsund og Køge rammedelegation til at administrere et mindre antal

markedsføre akutfunktionens services. I G-R-G vedligeholdes blandt andet et overblik over hvilke

præparater og udføre prøver.

PL, som ikke anvender akutfunktionen med henblik på en dialog med disse omkring manglende
brug. I disse to akutfunktioner ses en høj henvisningsprocent og oplevet tilfredshed fra PL i

Ligeledes er der variationer i forhold til økonomisk honorering. I Aalborg er der indført en ordning

sekvens 1 og 2, hvor den indledende dialog imellem akutfunktionen og almen praksis finder sted.

om at PL honoreres for henvisning og kontakt til akutfunktion. Som det fremgik på workshoppen
er forsøg med PL-honorar undervejs i flere kommuner.

Der er ligeledes forskel på hvilke instrumenter og køretøjer, som SPL anvender ved akutbesøg. Her
adskiller Odense sig særligt ved at have specialdesignede akutbiler med køleelementer m.m. Dette

De identificerede variationer ses som nødvendige for at understøtte kommunernes lokale behov,

giver Odenses akutfunktion mulighed for at medbringe apparater og blodprøver i længere tid

herunder i forhold til geografi, lægekapacitet og kompetenceniveau. Grundet disse forskellige
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behov kan det være vanskeligt at opnå ensartede ordninger på tværs af landets akutfunktioner.

Brugerens stemme igennem brugerrejsen
Visse af brugerrejsens sekvenser indeholder potentielle kommunikationsvanskeligheder mellem PL og SPL. Nedenfor ses citater fra SPL og PL i forbindelse med de syv sekvenser, som er registreret
i løbet af interview, observationer og workshop. Se forstørret version i service blueprint i Bilag.

LaA

Den gode oplevelse

PL: ”Akutfunktionen giver stor
værdi for os. Sygeplejerskene har
et højt fagligt niveau”
Den dårlige oplevelse
PL: ”Vi får så meget information, så vi skal
lige bruge akutfunktionen 2-3 gange, før end
at vi husker at de eksisterer”

SPL

PL

PL: ”Jeg oplever altid
engod dialog med
SPL”
PL: ”Vi er glade for tlf. Man
må ALDRIG sende en akut
besked i en KM”

PL: ”Jeg frygter at skulle sidde i
kø nårjeg ringer til
akutfunktionen”

LaA

LaA

SPL: ”Det er rart at have en
kommunal læge at sparre
med”

SPL: ”Jeg får altid fatpå PL
når jeg ringer”

SPL: ”Vi ønsker ikke rammedelegation til det hele. Måske
småordinationer så som afføringsmiddel...

SPL: ”Jeg mangler ofte
informationen om hvad
patienten er kendt med.
Det er værdifuld
information”

SPL: ”Vi bruger meget
tid på andet end
borgeren”
(dokumentation,
udstyr)

PL: ”Jeg synes det er en stor hjælp at
jeg hurtigt kan få afklaring om patientens tilstand”
PL: ”Jeg har jo svært ved at rådgiveen
sygeplejerske om pleje. Sidst jeg fik
undervisning i det var på studiet.”

PL

LaA

SPL

SPL: ”PL er altid hjælpsom, når vi ringer og glade
for vores hjælp”
PL: ”Jeg fortrække at blive kontaktet af en
SPL” (vs en assistent)
PL: ”Det er irriterende at blive
kontaktet omkring småting”

SPL: ”Vi ønsker ordinationerne på skrift. Det vil
give en mere sikker kommunikationsvej. Måske en
fælles platform, hvor vi kan skrive til hinanden”

PL: ”Det ville være smart hvis vi havde afgang til
hinandens journaler (andre PL)”

PL: ”Jeg ønsker IKKE at fåadgang til
andre PL’s journalsystemer.”

SPL: ”Det kunne være rart hvis
der var en skabelon med et
skema, hvor jeg bare kunne
skrive værdi- erne ind”

SPL: ”Det er usikkert
hvad PLhar noteret sig i
forhold til hvad vi har
noteret, da vi
dokumenterer i hver
vores system”

PL: ”Jeg mister nogen
gange overblikket og
så starter jeg en ny
korrespondance”

Som det fremgår af citaterne ovenfor har PL og SPL både positive og negative oplevelser med

LaA og SPL deler ligeledes en bekymring omkring datatab i formidling af information mellem PL,

samarbejdet på tværs af hele forløbet. I en prioriteringsøvelse på workshoppen identificerede

koordinerende SPL og udførende SPL. Denne bekymring er særligt udtalt hvis SPL ikke har adgang

deltagerne hvilke sekvenser, de oplevede som mest frustrerende. For PL indeholdt sekvens 2 og 5

til at læse og registrere i borgerens journal under samtalen.

flest pain points. SPL identificerede sekvens 2 og 6, som de mest problemfyldte, mens LaA
pegede på sekvens 2, 3, 5 og 6. Således indeholder sekvens 2 vedrørende henvisning fra PL til

Overordnet ses, at graden af oplevede pain points i høj grad afhænger af PL og akutfunktionens

akutfunktion flest frustrationer på tværs af tre fagligheder. I denne sekvens oplever PL en

indbyrdes kendskab og tillidsforhold. I de tilfælde hvor PL kender SPL’s erfaring og faglige niveau

usikkerhed omkring hvilke oplysninger man bør videregive til akutteamet. SPL oplever nogle

kan PL bedre afgøre, hvilke opgaver SPL kan løse og i hvor høj grad beslutninger kan baseres på

gange at modtage mangelfuld information, hvilket øger forberedelsestid og giver et ringere

SPL’s vurderinger. For de akutfunktioner, hvor akutteamet er afgrænset, erfaringsniveauet er

udgangspunkt for besøget.

højt, og hvor der har været en betydelig brandingstrategi, observeres færrest gnidninger mellem
PL og SPL i forhold til samarbejdet på tværs af alle sekvenserne i forløbet.
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Brugerrejsen: faste akutpladser
Flowet for et forløb i akutfunktionen varierer alt efter om der er tale om et besøg hos borgeren eller om borgeren opholder sig
på en fast akutplads. I rapporten er givet mest opmærksomhed til det udekørende forløb, idet det praktiseres på tværs af alle
deltagende kommuner, mens kun få har faste akutpladser. Dog er forløbet for faste pladser beskrevet og valideret på tværs af
akutfunktioner, som kender til denne organisering. Den største forskel mellem de to typer af forløb er, at serviceperioden i et
forløb med faste akutpladser strækker sig over et længere forløb, end for et udekørende forløb, som ofte afsluttes inden for få
timer. Denne længere serviceperiode giver anledning til flere kontaktpunkter mellem akutfunktion og almen praksis, som ofte er
af hyppig og mindre akut karakter.

Sekvens 1:
Beslutningen om
henvisningen

Sekvens 2:
Henvisning til fast akut
plads

Sekvens 3:
Udarbejdelse af
behandlingsplan

Sekvens 4:
Modtagelse af borger på
akutplads

En borger har behov for
særligt opsyn og pleje, som
ikke kan håndteres af
hjemmesygeplejen. Dog er
en indlæggelse ikke
nødvendig. PL beslutter sig
derfor for at henvise
borgeren til en fast
akutplads, hvor borgeren
kan få den nødvendige
behandling og pleje i et
begrænset tidsrum.

PL eller PL’s sekretær ringer til
akutfunktionen for at høre om
der er plads. I visse tilfælde
sker henvisningen via
kommunens visitation.

Hvis der er plads til borger
overleverer PL oplysninger
til akutfunktionens SPL
(nogle gange en
koordinator) vedr.
borgerens historik, tilstande,
behov. Der lægges i dialog
en handleplan. Denne
overlevering sker altid
telefonisk. SPL
dokumenterer i EOJ. I de
fleste tilfælde sendes også
en KM til egen læge med
den aftalte behandlingsplan.

Når borgeren ankommer
foretager SPL en række
målinger, opdaterer
medicinen og laver en
sygeplejefaglig vurdering.
Det første døgn forløber
ofte efter en fast plan. I
visse tilfælde er det her
nødvendigt at kontakte
lægen, eksempelvis ved
spørgsmål om medicin.

*I nogle kommuner, herunder
blandt andet i Silkeborg og
Horsens, er en geriatrisk læge
tilknyttet akutfunktionen og
kan overtage
behandlingsansvaret mens
borger er indlagt (beskrives
ikke videre her)
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Sekvens 6:
Afslutning på forløb

Sekvens 5:
Løbende dialog om borgers tilstand og behandling
En borgers ophold på en fast akutplads kan vare få dage til flere
uger. I denne periode er der ofte behov for løbende sparring
mellem SPL og PL, som kræver at SPL tager kontakt til PL. I mange
tilfælde vil disse henvendelser være af mindre akut karakter. Med
mindre det er aftalt med PL, anvender SPL ikke PL’s direkte
nummer, men ringer til klinikkens hovednummer og venter i
telefonkø. Til udveksling af ikke-akutte oplysninger bruges
korrespondancemeddelelsen i høj grad.

Når det vurderes at borgers
tilstand kræver enten en
indlæggelse eller udskrivelse
til eget hjem, afsluttes
forløbet i EOJ. I nogle
tilfælde sendes en KM til PL
og/eller en advis til
hjemmesygeplejen med
oplysninger om forløbet

5. Pain points og
forbedringsmuligheder
I dette afsnit præsenteres en række oplevede pain points samt
foreslåede muligheder for at forbedre kommunikation og
datadeling mellem akutfunktionerne og almen praksis.

Rammevilkår og mulighedsrum
Nogle af de pain points, som udfordrer kommunikation og datadeling mellem akutfunktioner og PL, har kommunerne umiddelbart mulighed for at påvirke. Andre pain points relaterer sig til de
vilkår, som rammesætter samarbejdet mellem akutfunktionen og almen praksis, men som disse parter ikke altid har direkte indflydelse på. I konkretiseringen og prioriteringen af pain points er der
lagt vægt på de pain points, som befinder sig i mulighedsrummet, hvor det kan være muligt at påvirke dem – og dermed i mindre grad på rammevilkårene.

Rammevilkår: Politiske og strukturelle faktorer i den lokale eller nationale
kontekst. Mens nogle af disse rammevilkår skal løses nationalt kan visse
dog påvirkes lokalt. Dette kan ske ved at LaA laver forslag og indstillinger i

Rammedelegation

samarbejdet mellem kommune og lokale læger (f.eks. rammedelegation,

Rammedelegation

honorar, samarbejdsaftaler).

I nogle kommuner har SPL beføjelser til at justere i medicin uden
først at konferere med PL. Dette kan spare akut-kontakter mellem

Mulighedsrum

PL og SPL og kan således medføre tidsbesparelse samt at fx
smertebehandling kan opstartes hurtigere.

Økonomiske incitamenter
I nogle kommuner får PL honorar for anvendelse af

Risiko for
datatab ved
overgange

Økonomiske
incitamenter

Manglende
struktur for
dokumentation

Systemintegration

akutfunktionen, hvilket formodes positivt at påvirke
PL’s brug heraf.
Ingen mulighed
for prioritering

Kommunikation
& datadeling
Samarbejdsaftaler

Mangelfuldt
informationsgrundlag

Nogle kommuner har lavet formelle aftaler om hvilke
kommunale medarbejdere, der må kontakte PL, samt om
hvornår, der skal sendes korrespondancer. Disse aftaler er
med til at øge fagligheden i dialogen mellem kommune og
PL – og skaber klarhed om procedurer.
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Usikkerhed
omkring
Kommunikation

Systemintegration

PL har ikke adgang til hinandens patientjournaler, ligesom
vagtlæger ikke kan tilgå PL’s systemer. Dette medfører, at

der kan mangle oplysninger, når en anden PL eller
vagtlæge midlertidigt overtager patientbehandling og
derfor ikke kan besvare SPL’s spørgsmål.
Lavt kendskab
til akutfunktion

Uklarhed i
aftaler
omkring
kontakt

Behandlingsansvar

Samarbejdsaftaler

Der kan opstå tvivl om hvem, der har behandlingsansvaret, fx
Behandlings
ansvar

hvis en borger er udskrevet med sygehusordineret medicin, som
PL ikke er bekendt med. Dette kan medføre, at SPL bliver sendt
unødigt frem og tilbage mellem PL og sygehus.

Oplevede pain points på tværs af akutfunktioner
PAIN POINTS

Pain points identificeret under besøg og i løbet af workshoppen kan samles under syv kategorier. Det skal bemærkes at disse pain points er de, som er vurderet at befinde sig
inden for ‘mulighedsrummet’, og er derved problemområder, som kommunerne har mulighed for umiddelbart at påvirke
•
•
•

Uklarhed om svartid på
korrespondancer
Ventetid i kontakt til PL
Lav faglighed i
kontakter til PL

•
•
•

KATEGORIER AF PAIN POINTS

•

Registrering af samme
data i flere systemer
Målte værdier lagres
ikke i struktureret form
Manglende
understøttelse til
dokumentation.
Dobbeltdokumentation

•

Samme proces for alle
typer kontakter

•
•
•
•

Forvirring om afsender
Forvirring om modtager
af akut besked
Mundtlig ordination
skaber utryghed
Ugennemsigtighed i
hinandens
dokumentation

•
•
•

Udfordring med
rekruttering
Ny rolle for PL at bruge
akutfunktionen betyder
manglende ensretning
Manglende kendskab til
akutfunktion

•
•
•

For mange overgange i
formidling af info
Mangelfuld overlevering af målte
værdier medfører fejl
Ikke tidstro
dokumentation skaber
risiko for fejl

•
•
•

Mangelfuld
behandlingsplan
Usikkerhed om hvilke
oplysninger PL bør
sende til SPL
Mangelfuld
sygdomshistorik om
borger

Uklarhed i aftaler
omkring kontakt

Manglende struktur for
dokumentation

Ingen mulighed for
prioritering

Usikkerhed omkring
korrespondancer

Lavt kendskab til
akutfunktion

Risiko for datatab ved
overgange

Mangelfuldt
informationsgrundlag

SPL oplever at vente i PL’s
telefonkø i de tilfælde
hvor der ikke er givet et
direkte nummer. Både SPL
og PL ser KM som et
usikkert dialogredskab til
akut, da der kan gå flere
dage før man kan forvente
svar. Endvidere oplever
nogle PL udfordringer med
kontakt fra assistenter, da
dialogen kan have en lav
faglighed

Al SPL’s dokumentation i
EOJ og KM foregår i fritekst
uden hjælpetekster og
strukturerede skemaer.
Desuden foregår en del
dokumentation på papir
for derefter at blive ført
over i EOJ. I nogle
kommuner benyttes
forskellige systemer til hhv.
dokumentation og
kommunikation.

Alle kontakter mellem SPL
og PL – både akutte og
subakutte - indledes på
samme måde, da de alle
starter med et opkald eller
en KM. Der er derfor ingen
måde for SPL og PL at gøre
hinanden opmærksomme
på, hvis noget er vigtigere
eller haster mere end
andet. Alt skal gennem
‘samme mølle’.

I nogle tilfælde vides ikke
om en (akut) KM rammer
akutfunktionen direkte
eller først skal visiteres i
kommunen. Desuden er
det ofte ikke tydeligt hvor
og hvem en KM kommer
fra. Da SPL og PL ikke kan
se hinandens systemer kan
det være usikkert om
anvisninger forstås og
dokumenteres på samme
vis.

Nogle PL glemmer eller er
usikre på hvad
akutfunktionen kan hjælpe
med eller kan være i tvivl
om den faglige kvalitet, I
disse tilfælde anvendes
akutfunktionen mindre.
Det kan være svært at
rekruttere højt
kvalificerede SPL til
akutfunktionen, hvis der
ikke er en klar ide blandt
SPL om hvad arbejdet
indebærer.

I overlevering af
oplysninger mellem
fagpersoner kan der ske
tab af oplysninger. På
samme måde kan det
påvirke detaljegrad og
komplethed, når en SPL
dokumenterer på papir for
først senere i vagten at
dokumentere i systemet.
Endvidere kan mundtlig
overlevering af værdier til
PL medføre at info ikke
opfanges.

SPL er afhængig af at PL
formidler tilstrækkelig info
om borger, bl.a. sygdomshistorik, og fyldestgørende
behandlingsplan hvis
denne udarbejdes. Ellers
kræves der yderligere
afklaringer fra PL. PL er
ofte ikke klar over hvilke
informationer der er
nødvendige for
akutteamet, hvilket
forringer det indledende
informationsgrundlag.
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Prioritering af pain points
Der er stor forskel i den vigtighed de forskellige akutfunktioner og PL tillægger de identificerede pain points. Det er således ikke muligt at rangordne pain points på tværs af
kommuner.
På workshoppen prioriterede de deltagende kommuner de identificerede pain points efter oplevet relevans.
Overordnet ses, at den oplevede vigtighed af pain points varierer betragteligt på tværs af kommuner. For eksempel
angiver Køge, Guldborgsund, København og Aalborg ‘ugennemsigtighed i hinandens dokumentation’ som en vigtig
pain point, mens Silkeborg og Horsens placerer den lavt.
På tværs af de deltagende kommunale akutfunktioner og praktiserende læger er de følgende otte pain points
placeret øverst i forhold til relevans.
1.

Ugennemsigtighed i hinandens dokumentation

2.

Manglende kendskab til akutfunktionen

3.

Udfordring med rekruttering

4.

Samme proces for alle typer kontakter

5.

Ventetid i kontakt med PL

6.

Registrering af samme data i flere systemer

7.

Mangelfuld sygdomshistorik om borger

8.

Mangelfuld overlevering af målte værdier kan medføre fejl

Den observerede forskellighed i prioritering af pain point skyldes, at kommunernes forskellige organiseringer,
systemer, samarbejdsformer, kompetencer mv. giver anledning til forskellige problemstillinger. Endvidere er et
tilbagevendende punkt at begrebet ‘akut’ defineres forskelligt på tværs af kommunerne. Forskellige definitioner af
‘akut’ stiller uensartede forventninger og ideer til hvornår og hvordan man kan bruge korrespondancemeddelelsen
og anden skriftlig udveksling af oplysninger mellem akutfunktionerne og almen praksis.
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Forbedringsmuligheder
Igennem interviews og observationer er der opstået en række ideer til forbedringer, som adresserer de kategorier af fremhævede pain points, det umiddelbart er muligt at påvirke. For hvert
forbedringsforslag indikeres hvilke(n) kategori af pain points, de forventes at kunne påvirke.

Alle PL skal opgive et direkte nummer
+ Undgå telefonkø
÷ PL vil ikke forstyrres af
unødige opkald
Aftaler med PL om at denne følger op
regelmæssigt når PT opholder sig på
akutplads
+ Undgå kø på kontakt til PL
÷ Ikke del af nuværende
samarbejdsrelation
Aftaler om at KM besvares hurtigere, hvis
det er fra og til akutfunktionen

Skabelon/smarttext til brug i fritekst.
Præudfyldt tekst, såsom faste værdier (BT,
SAT, TEMP) / ABCDE-struktur
+ Spare tid
÷ Vil ikke altid være relevant
PL skal have ‘akutskema’, så de ved hvilke
info, der skal oplyses

+ Spare tid i dialog
÷ PL kan glemme skema
Oplysninger til PL om hvad akutfunktionen
kan, evt. via Sundhed.dk

+ Vil give mere sikkerhed
÷ Nye krav til reaktionstid
(Skal ind i overenskomst)

+ Gøres konkret hvor akutfunktionen
kan skabe værdi
÷ PL drukner i informationer og
materiale

Aftaler om at der står ”konfereret med SPL
x” i KM

Målte værdier dokumenteres i struktureret
form og sendes direkte til PL’s labkort

+ Kommunen koordinerer internt og
henvendelse får højere faglighed
÷ Ekstra behov for dialog på kommunens
side

+ PL får et hurtigt og nemt overblik over
målte værdier
÷ Øget dokumentationskrav til SPL

KM/henvisning, hvori PL skal angive et sæt
af minimumsoplysninger

Brug af henvisningsskabelon fra henviser

+ Sparer tid i dialog
÷ Tidskrævende arbejdsgang for PL, og
information vil ofte alligevel mangle

+ Skriftligt dokumentation
÷ Kvalitet vil variere, så SPL skal
alligevel altid følge op med
uddybende spørgsmål
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Chatfunktion integreres i EOJ / EPJ.
+ Vil kunne spare opkald
÷ Skal læses og reageres på, kan forstyrre i
andre opgaver/patienttid

‘Hasteikon’ på beskeder, som haster. Evt.
selvstændig MedCom-standard
+ Kan adskille vigtigt fra sager,
der kan vente
÷ Stiller krav til reaktionstid

‘Små og nemme’ til ting, der hurtigt kan
besvares så SPL hurtigt kan komme videre.
Evt. selvstændig MedCom-standard
+ Spare opkald til PL
÷ PL skal alligevel altid ind i borgers
journal, hvis der skal ændres i medicin

Brug af video/ skype i kommunikation
mellem SPL og PL
+ PL kan se borgeren og SPL
÷ Hvis PL har behov
for at se og lytte på borger,
skal PL alligevel foretage et besøg.
Henvisning sendes direkte til akutteam og
ikke gennem visitations-pulje
(kommunespecifikt)

Usikkerhed omkring
korrespondancer
Manglende mulighed for
prioritering

+ Sikkerhed at KM kommer hurtigt frem til
rette modtager
÷ ‘Akutfunktions-pulje’ skal bemandes

Risiko for datatab

Al dialog skal være mellem SPL og PL
(og ikke andre faggrupper, såsom SOSU)

Manglende informationsgrundlag

+ Høj faglig dialog
÷ Den, der kender borger bedst, kan
bidrage til den bedste dialog.

Sende KM til PL hver gang der har været
akutbesøg

Branding til SPL for at gøre akutfunktionen
mere attraktiv i kommuner hvor
rekruttering er udfordrende

+ Kan opleves som en hjælp til at
danne sig overblik
÷ Kan føles som spam, info-overload

+ Rekruttere højt kvalificerede og
erfarne SPL
÷ Ressourcekrævende

Korrespondancetråd og autosignatur.

Mere relevant registrering i strukturerede
felter end fritekst

+ Mere struktur og sammenhæng i beskeder
÷ Systemmæssigt komplekst

Uklarhed i aftaler
omkring kontakt

+ Kan trækkes til analyse
÷ For rigidt og tidskrævende at udfylde

Manglende struktur
for dokumentation
Manglende kendskab til
akutfunktion

Forbedringsmuligheder opdelt efter pain point
I oversigten nedenfor er de fremsatte forbedringsmuligheder struktureret efter de syv kategorier af pain points for at overskueliggøre hvilke problemer de adresserer.

Manglende struktur for
dokumentation

Uklarhed i aftaler
omkring kontakt

•

Alle PL skal opgive et
direkte nummer

•

Aftaler med PL om at
denne følger op
regelmæssigt når PT
opholder sig på
akutplads

•

•

•

Aftaler om at KM
besvares hurtigere,
hvis det er fra og til
akutfunktionen

•

•

Skabelon/smarttext til
brug i fritekst.
Præudfyldt tekst,
såsom faste værdier
(BT, SAT, TEMP) /
ABCDE-struktur

Ingen mulighed for
prioritering

•

•

Mere relevant
registrering i
strukturerede felter
end fritekst
•

Aftaler om at der står
”konfereret med SPL
x” i KM
Al dialog skal være
mellem SPL og PL (og
ikke andre faggrupper,
såsom SOSU)
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Aftaler om at KM
besvares hurtigere,
hvis det er fra og til
akutfunktionen
‘Små og nemme’ til
ting, der hurtigt kan
besvares så SPL hurtigt
kan komme videre.
Evt. selvstændig
MedCom-standard
Brug af video/ skype i
kommunikation
mellem SPL og PL

Usikkerhed omkring
korrespondancer

•

Chatfunktion
integreres i EOJ / EPJ

•

‘Hasteikon’ på
beskeder, som haster.
Evt. selvstændig
MedCom-standard

Oplysninger til PL om
hvad akutfunktionen
kan, evt. via
Sundhed.dk

•

Branding til SPL for at
gøre akutfunktionen
mere attraktiv i
kommuner hvor
rekruttering er
udfordrende

•

Skabelon/smarttext til
brug i fritekst.
Præudfyldt tekst,
såsom faste værdier
(BT, SAT, TEMP) /
ABCDE-struktur
Målte værdier
dokumenteres i
struktureret form og
sendes direkte til PL’s
labkort

Korrespondancetråd
og autosignatur

•

Brug af video/ skype i
kommunikation
mellem SPL og PL

Brug af
henvisningsskabelon
fra henviser

•

Sende KM til PL hver
gang der har været
akutbesøg

•

Brug af video/ skype i
kommunikation
mellem SPL og PL

Sende KM til PL hver
gang der har været
akutbesøg

•

•

•

•

•

•

Risiko for datatab ved
overgange

Lavt kendskab til
akutfunktion

Henvisning sendes
direkte til akutteam og
ikke gennem
visitations-pulje
(kommunespecifikt)

Mangelfuldt
informationsgrundlag

•

KM/henvisning, hvori
PL skal angive et sæt af
minimumsoplysninger

•

PL skal have
‘akutskema’, så de ved
hvilke info, der skal
oplyses

Prioritering af forbedringsmuligheder
På workshoppen er de identificerede forbedringsmuligheder prioriteret efter vigtighed. Den angivne prioritering er nedenfor indikeret ved hjælp af farvekoder.

Alle PL skal opgive et direkte nummer
+ Undgå telefonkø
÷ PL vil ikke forstyrres af
unødige opkald
Aftaler med PL om at denne følger op
regelmæssigt når PT opholder sig på
akutplads
+ Undgå kø på kontakt til PL
÷ Ikke del af nuværende
samarbejdsrelation
Aftaler om at KM besvares hurtigere, hvis
det er fra og til akutfunktionen

Skabelon/smarttext til brug i fritekst.
Præudfyldt tekst, såsom faste værdier (BT,
SAT, TEMP) / ABCDE-struktur
+ Spare tid
÷ Vil ikke altid være relevant
PL skal have ‘akutskema’, så de ved hvilke
info, der skal oplyses
+ Spare tid i dialog
÷ PL kan glemme skema
Oplysninger til PL om hvad akutfunktionen
kan, evt. via Sundhed.dk

+ Vil give mere sikkerhed
÷ Nye krav til reaktionstid
(Skal ind i overenskomst)

+ Gøres konkret hvor akutfunktionen
kan skabe værdi
÷ PL drukner i informationer og
materiale

Aftaler om at der står ”konfereret med SPL
x” i KM

Målte værdier dokumenteres i struktureret
form og sendes direkte til PL’s labkort

+ Kommunen koordinerer internt og
henvendelse får højere faglighed
÷ Ekstra behov for dialog på kommunens
side

+ PL får et hurtigt og nemt overblik over
målte værdier
÷ Øget dokumentationskrav til SPL

KM/henvisning, hvori PL skal angive et sæt
af minimumsoplysninger

Brug af henvisningsskabelon fra henviser

+ Sparer tid i dialog
÷ Tidskrævende arbejdsgang for PL og
information vil ofte alligevel mangle

+ Skriftligt dokumentation
÷ Kvalitet vil variere, så SPL skal
alligevel altid følge op med
uddybende spørgsmål

39 | Copyright © 2019 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Chatfunktion integreres i EOJ / EPJ.

+ Vil kunne spare opkald
÷ Skal læses og reageres på, kan forstyrre i
andre opgaver/patienttid

‘Hasteikon’ på beskeder, som haster. Evt.
selvstændig MedCom-standard
+ Kan adskille vigtigt fra sager,
der kan vente
÷ Stiller krav til reaktionstid

‘Små og nemme’ til ting, der hurtigt kan
besvares så SPL hurtigt kan komme videre.
Evt. selvstændig MedCom-standard
+ Spare opkald til PL
÷ PL skal alligevel altid ind i borgers
journal, hvis der skal ændres i medicin

Brug af video/ skype i kommunikation
mellem SPL og PL
+ PL kan se borgeren og SPL
÷ Hvis PL har behov
for at se og lytte på borger,
skal PL alligevel foretage et besøg.

Mellem prioritet
Lav prioritet

Henvisning sendes direkte til akutteam og
ikke gennem visitations-pulje
(kommunespecifikt)
+ Sikkerhed at KM kommer hurtigt frem til
rette modtager
÷ ‘Akutfunktions-pulje’ skal bemandes
Al dialog skal være mellem SPL og PL
(og ikke andre faggrupper, såsom SOSU)

+ Høj faglig dialog
÷ Den, der kender borger bedst, kan
bidrage til den bedste dialog.

Sende KM til PL hver gang der har været
akutbesøg

Branding til SPL for at gøre akutfunktionen
mere attraktiv i kommuner hvor
rekruttering er udfordrende

+ Kan opleves som en hjælp til at
danne sig overblik
÷ Kan føles som spam, info-overload

+ Rekruttere højt kvalificerede og
erfarne SPL
÷ Ressourcekrævende

Korrespondancetråd og autosignatur.

Mere relevant registrering i strukturerede
felter end fritekst

+ Mere struktur og sammenhæng i beskeder
÷ Systemmæssigt komplekst

Høj prioritet

+ Kan trækkes til analyse
÷ For rigidt og tidskrævende at udfylde

Uklarhed i aftaler
omkring kontakt
Usikkerhed omkring
korrespondancer
Manglende mulighed for
prioritering
Risiko for datatab
Manglende informationsgrundlag
Manglende struktur
for dokumentation
Manglende kendskab til
akutfunktion

7. Konklusion og
perspektivering
I dette sidste afsnit opsamles analysens fund og konklusioner
og de sættes i en bredere kontekst, hvor det nære
sundhedsvæsen vil spille en stadig større rolle.

Sammenfatning af hovedobservationer
Forløb i akutfunktionerne er sammenlignelige på tværs af akutfunktioner og praktiserende læger, ligesom pain points og forbedringsmuligheder genkendes på tværs. Dog varierer akutfunktionernes og
praktiserende lægers oplevelse af vigtigheden af de identificerede pain points og potentialet af forbedringsmulighederne. Organisationsform kan spille en rolle i disse variationer.
Baggrunden for nærværende analyse har været et ønske om bedre at forstå behov og betingelser for

Pain points

kommunikationen mellem akutfunktionen og PL. Analysen har primært fokuseret på de udekørende

Ud fra analysen er identificeret en række pain points, som knytter sig til dele af forløbet i akutfunktionen.

akutbesøg, hvor telefonen er det hyppigst anvendte dialogredskab. Mens der generelt er stor variation i

Nogle af disse pain points relaterer sig til rammevilkår, såsom honorering, behandlingsansvar,

organisering, kan det dog på baggrund af analysen konkluderes, at flowet for udekørende akutbesøg er

systemintegration mv, som bestemmes på kommunalt eller nationalt politisk niveau, og som

forholdsvist robust på tværs af akutfunktioner og praktiserende læger. Følgende observationer i forhold

akutfunktionerne og praktiserende læger ikke umiddelbart kan påvirke. I denne analyse har fokus været på

til forløbet kan fremhæves:

de pain points, som har betydning for kommunikation og datadeling, og som ligger inden for

• Variationer i betydning af ‘akut’: For visse akutfunktioner betyder ‘akut’, at en borger skal besøges inden for en

akutfunktionernes og praktiserende lægers mulighedsrum.

time, mens det for andre er ‘hurtigst muligt’ eller ‘inden for samme vagt’. Denne forskel i definitionen af ‘akut’
medfører en forskellig opfattelse af hvilke kommunikationsredskaber der giver mening. I de akutfunktioner hvor

De deltagende kommuner genkender syv kategorier af pain points, herunder 1) uklarhed i aftaler omkring

‘akut’ er inden for en time, betragtes KM som et ikke-anvendeligt redskab, mens det i mere sub-akutte tilfælde kan

kontakt; 2) risiko for datatab; 3) usikkerhed omkring korrespondancer; 4) manglende struktur for

erstatte eller komplementere telefonisk kontakt.

dokumentation; 5) ingen mulighed for prioritering; 6) mangelfuldt informationsgrundlag i behandling og 7)

• Brugerens stemme: Brugerens oplevelser er mest positive, når der er et tæt samarbejde mellem PL og et afgrænset

lavt kendskab til akutfunktionen. Dog er det forskelligt, hvordan disse pain points prioriteres i forhold til

akutteam med høj faglig viden og erfaring. I disse tilfælde er der opbygget et tillidsforhold og et kendskab til

relevans, både mellem akutfunktioner og på tværs af SPL, PL og LaA. Dette hænger uløseligt sammen med

hinandens evner, hvilket medfører, at PL i højere grad vil uddelegere opgaver og basere beslutninger på SPL’s

akutfunktionernes måder at organisere sig på – herunder hvor specialiseret akutteamet er, akutteamets

vurderinger.

relationer til almen praksis, bredden af opgaver det kan løse, mv - og indholdet og omfanget af

• Organisatorisk tilhørsforhold: Akutfunktioner med base på et sygehus oplever et nært samarbejde med
sygehuslægerne og kan møde indlagte patienter, inden de sendes hjem. De akutfunktioner, som er organiseret som
en del af hjemmesygeplejen, er ofte selv en del af borgerens plejepersonale eller sparrer tæt hermed, og har derved
et bedre kendskab til borgerens hjem og situation. Konsekvensen af disse organiseringer giver forskellige
forudsætninger til at løse opgaverne.

Det er desuden værd at nævne, at visse akutfunktioner har oprettet midlertidige akutpladser, hvor
borgere opholder sig mens der ydes sygeplejefaglige opgaver, som ikke kan varetages i hjemmet.
Samarbejdet med PL i disse typer forløb er ofte karakteriseret ved at spænde over et længere tidsrum
og derved give anledning til flere sub-akutte kontakter mellem SPL og PL. Under disse betingelser
opleves flere vanskeligheder i forhold til kommunikation og datadeling end i mere afgrænserede forløb,
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som karakteriserer de udekørende akutbesøg.

problemområder, som disse organisationsformer giver anledning til.
Forbedringsmuligheder

På baggrund af analysen er identificeret tiltag, som menes at kunne afhjælpe nogle af de oplistede pain
points. Disse forbedringsmuligheder knytter sig blandt andet til den måde, SPL dokumenterer på, de
informationer PL modtager, indbyrdes aftaler i forhold til hvordan og hvem der kontaktes samt PL og
akutfunktionens indbyrdes kendskab. På samme måde som for pain points genkendes disse
forbedringsmuligheder på tværs af akutfunktionerne og de praktiserende læger. Dog er der konstateret stor
forskel i fagpersonernes prioritering af de identificerede forbedringsmuligheder, hvilket blandt andet kan
hænge sammen med de forskellige organiseringer og deraf afledte oplevelser af pain points.

Perspektivering: Akutfunktionerne og sektoroverskridende dialog i det nære sundhedsvæsen
Kommunikationen fungerer generelt godt i de akutte forløb. Til gengæld er der identificeret flere kommunikationsmæssige udfordringer i længerevarende sub-akutte forløb. Dette har
perspektiver, som rækker ud over akutfunktionerne, ikke mindst i lyset af det fortsatte opgaveflyt til den primære sundhedssektor.
De kommunale akutfunktioner er en forholdsvist ny organisationsform og er både i

Hvis en akutfunktion ikke anvendes til de sub-akutte og længerevarende forløb, er

organisering og i operationsmåde meget forskellige i deres udtryk. Fælles for dem er dog

kommunikationsudfordringerne umiddelbart mindre. I et bredere perspektiv kan dette dog

behovet for et tæt samarbejde med de alment praktiserende læger.

blot indebære en organisatorisk forskydning dvs. hvis varetagelsen af sub-akutte forløb
placeres et andet sted i den kommunale hjemmesygepleje, flytter udfordringerne med.

At funktionerne mange steder stadig er i et tidligt stadie har gjort det mere udfordrende at
identificere generelle træk i kommunikation og videndeling med almen praksis. Det har dog

I takt med den fortsatte bevægelse mod færre indlæggelser og mere borgernære

været muligt at optegne generiske brugerrejser, og særligt flowet for udekørende akutbesøg

sundhedsydelser må der imødeses et fortsat opgaveflyt til den primære sektor, herunder både

har vist sig at have mange fællestræk på tværs. Det har også været muligt at identificere en

kommuner og praktiserende læger. Her vil den kommunale hjemmesygepleje og den

række tværgående forbedringsmuligheder.

praktiserede læge spille en vigtig rolle som aflaster af sygehusene – og som middel til at levere
relevante sundhedsydelser tættere på borgeren.

Forbedringspotentialet er størst i forløb med en længere serviceperiode, hvilket tydeligt ses i

varianten med faste akutpladser. Her opstår der løbende behov for dialog mellem akutfunktion

Hvad enten man vælger at anvende akutfunktionerne i en bredere rolle eller i stedet at trække

og praktiserende læge om mindre akutte forhold – hvor den direkte telefonkontakt i mindre

på den almindelige hjemmesygepleje, må det således forventes, at de

grad er egnet. Med andre ord: jo mere man bevæger sig væk fra det decideret akutte, des

kommunikationsmæssige udfordringer identificeret i sub-akutte forløb vil skulle adresseres.*

større et behov for en anden kommunikationsmæssig understøttelse i overgangen mellem

Det vil således være værdifuldt at arbejde videre med tiltag, der kan forbedre kommunikation

kommunen og praksissektoren. Dette betyder, at jo bredere en anvendelse af begrebet ’akut’ i

mellem almen praksis og kommunen, herunder inden for den generelle hjemmesygepleje

akutfunktionerne, des større et behov for at supplere de nuværende redskaber. Dog kan en

hvor flere sub-akutte opgaver varetages.

mere struktureret udveksling af værdier og måledata formodentlig være en hjælp for både

Et sådan arbejde kan tage afsæt i forbedringsmulighederne

korte og længere forløb.

identificeret i denne analyse.

Analysen har ligeledes vist, at kommunerne har forskellig tilgang til hvilke typer behov, der kan
henvises til en akutfunktion – det vil sige bredden og tyngden af opgaver, man kan pålægge
akutfunktionen.
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* Der løber et nationalt program rettet mod at skabe bedre adgang til
patientdata på tværs af sektorskel (’Program for et samlet
patientoverblik’), som det vil være relevant at følge med i.

Bilag
Service Blueprint fremstilles i bilag.

Service blueprint | vises på næste side
Beregnet til print i A0-format

Et service blueprint er en visuel, kronologisk fremstilling af en brugerrejse kombineret

Brugerrejsen er opdelt i syv sekvenser:

med de bagvedliggende processer, som understøtter brugeroplevelsen.
Præ-service-perioden:
Værktøjet giver en trinvis og detaljeret forståelse af forløbets kontaktpunkter og

1) Før kontakt til akutfunktionen

arbejdsgange, både frontstage-processer (de processer hvor den sundhedsfaglige har

2) Henvendelse til akutfunktionen

kontakt med borger) samt backstage-processer (de processer, som sker bag kulissen, dvs.

3) Forberedelse til akutbesøg

støtteprocesser, som hjælper frontstage med at yde servicen). Service blueprint giver

Service-perioden

således et samlet billede af de interaktioner og elementer, som er tilstede i forløbet fra

4) Vurdering af borger

start til slut.

5) Dialog om borgerens tilstand
Post-service-perioden

Det udarbejdede service blueprint skildrer den nuværende praksis på tværs af fire

(Kan ske i eller uden for borgerens hjem)

udvalgte kommuner samt kommuner, som deltog på en samlet workshop, og er bygget op

6) Dokumentation

omkring de tre personaer: 1) den praktiserende læge (PL), 2) akutsygeplejersken (SPL) og

7) Afslutning på forløb

3) lederen af akutfunktionen (LaA). Borgeren er gennemgående omdrejningspunktet for
alle kontakter og handlinger.

Under hver sekvens præsenteres udfordringer
og behov samt indholdet af udvekslingen
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