Danish University Colleges

Hjemmesygepleje-KOS.
Kortlægning og oplevelse af sygeplejen i det nære sundhedsvæsen.
Moth, Grete; Binderup, Asbjørn Thalund

Publication date:
2017

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Moth, G., & Binderup, A. T. (2017). Hjemmesygepleje-KOS. Kortlægning og oplevelse af sygeplejen i det nære
sundhedsvæsen. (1. version udg.) Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, VIA University College.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 09. Jan. 2023

Hjemmesygepleje-KOS
Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen

DECEMBER 2017

SYGEPLEJRSKEUDDANNELSEN I SILKEBORG

Copyright: Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, VIA University College. Uddrag, herunder figurer og
tabeller, er tilladt mod tydelig kildeangivelse

Udgivet af: Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, VIA University College, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg.
Telefon: 87552100. Epost: sis@via.dk
ISBN: 978-87-999723-2-6

Version: 1. version
Versionsdato: December 2017

Publikationen er tilgængelig på: https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/hjemmesygeplejekos
Citeres som: Moth G, Binderup, AT. Hjemmesygepleje-KOS Kortlægning og oplevelse af sygeplejen i det nære
sundhedsvæsen. Silkeborg: Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, VIA University College. 2017

1

Forord

Undersøgelsen, som denne rapport er et første resultat af, har baggrund i en undring over, at der
foreligger så lidt forskningsbaseret viden om den del af primærsektoren, som hjemmesygeplejen
udgør. En søgning i videnskabelige litteraturdatabaser resulterer kun i få resultater og ofte med visse
diagnosegrupper som omdrejningspunkt. Men studier specifikt om borgerne om i hjemmesygeplejen
og den pleje og behandling, som de modtager, er næsten fraværende.
Den udvikling, som er foregået de senere år med hurtigere udskrivelser fra sygehus og en ændret
demografi med flere ældre og dermed et forventeligt øget behov for hjemmesygepleje, peger på
behovet for øget viden om denne del af vores sundhedsvæsen.

I et samarbejde mellem undervisere ved VIA, University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Silkeborg Kommune blev denne undersøgelse designet og udviklet, og de forskellige dataindhentningsskemaer blev pilottestet forud for gennemførelsen af dataindsamlingen, som foregik i
september 2016 i hjemmesygeplejen i hele Silkeborg Kommune.

I arbejdet med undersøgelsen er det lykkedes at få indhentet et stort datamateriale, baseret på
hjemmesygeplejerskers og sosu-assistenters registrering af kontakter såvel som på borgernes udfyldelse af spørgeskemaer. Disse data rummer meget store muligheder for at få et nærmere indblik i,
hvordan hjemmesygeplejebesøg opleves fra forskellige perspektiver og få mulighed for at identificere
områder, som med fordel kan undersøges nærmere, f.eks. om der er visse grupper af borgere i
hjemmesygeplejen, der har særlige behov eller udgør særlige udfordringer for personalet.
Denne rapport rummer de overordnede resultater af en undersøgelse, og den vil blive fulgt op af
videnskabelige artikler med uddybende analyser.
Til sidst skal der lyde en meget stor tak til Silkeborg Kommune, i særdeleshed til Birthe Thoft Knudsen
og Martha Højgaard, for at indgå aktivt i studiet, både i det forberedende arbejde og ved
gennemførelsen af dataindsamlingen. Men også det deltagende personale, hjemmesygeplejersker og
sosu-assistenter, skal have stor tak for deres arbejde med at udfylde diverse sedler og have styr på
fremgangsmåde og information af borgerne. Uden deres indsats var det aldrig lykkedes.
Silkeborg, december 2017
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
VIA University College
Asbjørn Thalund Binderup
Datamanager
Bachelor of Engineering, lektor

Grete Moth
Sygeplejerske, lektor
Cand. scient.san, ph.d
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Baggrund
Kommunerne udfordres i disse år fra flere sider pga. en ændret demografi med flere ældre og flere borgere
med kroniske sygdomme og multimorbiditetsproblematikker (1). Dertil kommer den øgede specialisering og
effektivisering i det sekundære sundhedsvæsen med de heraf afledte effekter på det nære sundhedsvæsen.
Dette viser sig især i form af tidligere udskrevne patienter med et øget behov for færdigbehandling og opfølgende pleje hjemme (2). Som en konsekvens heraf er der i dag, i modsætning til tidligere, en stor udskiftning
af borgere i hjemmeplejen, og ligeledes er andelen af yngre borgere under 65 større end tidligere (2).
I relation til det øgede antal borgere med kroniske sygdomme er der efterhånden en ganske omfattende viden
om behovet for at systematisere behandlingen og plejen af disse patientgrupper med fokus på moni-torering
og en proaktiv indsats, inspireret af den amerikanske Chronic Care Model (3). Dette afspejles også i den
primære sundhedstjeneste med et øget behov for fokus på observation og monitorering af borgere med
kroniske lidelser.
Der ses ganske store forskelle mellem de danske kommuner med hensyn til organiseringen af hjemmesygeplejen og opgavefordelingen mellem personalegrupperne. En undersøgelse viser således, at andelen af sygeplejeopgaver hos andre personalegrupper end sygeplejersker varierer fra 10% til 80% (2). Det er derfor relevant at se nærmere på, i hvor høj grad substitution mellem forskellige faggrupper i hjemmesygeplejen er en
mulighed. Det er endvidere af stor betydning at indhente specifik viden om den borgeroplevede kvalitet af
hjemmesygeplejen for at kunne inspirere til optimering af personaleressourcer, ”best practice”, inden for pleje
og behandling af de forskellige borgergrupper.
Der foreligger en omfattende registrering i de eksisterende dokumentationssystemer i hjemmesygeplejen,
men disse har primært fokus på omfanget af de ydelser, som borgerne tildeles. Der foreligger meget sparsom
forskningsbaseret viden om de kliniske og borgernære aktiviteter i det nære sundhedsvæsen generelt, idet
projekter typisk har haft fokus på opfølgende behandling efter indlæggelse på sygehus af specifikke patientgrupper baseret på diagnose, eksempelvis apopleksi eller depression (4,5), men ikke på patienterne som
brugere/patienter i hjemmesygeplejen. Der mangler således systematisk videnskabelig viden om kontakterne
i det nære sundhedsvæsen, som de opleves af borgerne og af plejepersonalet. I takt med den fortsat øgede
aktivitet på området, som i stigende grad involverer tidligt udskrevne patienter fra sygehusene, bliver den
primære sundhedstjeneste en stadigt større og vigtigere del af det samlede sundhedsvæsen, idet kvaliteten af
behandlingen og plejen på dette felt kan indebære store afledte effekter på det samlede sundhedsvæsen.

Formål

Dette forskningsprojekt havde til formål at undersøge mødet mellem borger og sundhedsprofessionelle i
hjemmesygeplejen gennem en kortlægning af disse møder fra både et borgerperspektiv og et fagprofessionelt perspektiv. Herunder blev der lagt vægt på at belyse kontakterne med fokus på borgernes oplevelse af
mødet med hjemmesygeplejens personale og af deres eget helbred og netværk. Det er samtidig et overordnet formål at identificere potentiale til kvalitetsforbedring, baseret på såvel borgernes som plejepersonalets
perspektiv.
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Materialer og metode

Overordnet om studiemetode

Projektet er et tværsnitsstudie med dataindsamling i perioden d. 19.-23. september 2016 i hjemmesygeplejen
i Silkeborg Kommune.
Studiedeltagerne var hjemmesygeplejersker og social- og sundheds(sosu)-assistenter i dagvagt samt borgere i
hjemmesygeplejen. Kontakter i det nære sundhedsvæsen, hvor der ikke blev ydet hjemmesygepleje, samt
kontakter på plejehjem/-centre/sundhedscentre indgik ikke i undersøgelsen.

Dataindhentning

Der blev indhentet data fra en række forskellige kilder som illustreret i Figur 1. I det følgende beskrivelse de
enkeltvis.

Figur 1 Oversigt over datakilder

Personalets registrering
Udgangspunktet var hjemmesygeplejerskernes og sosu-assistenternes registrering af deres sygeplejekontakter. Dette foregik ved hjælp af et 2-siders registreringsskema, som blev udfyldt for hver kontakt i løbet af hele
studieperioden. Mange borgere i hjemmesygeplejen har flere kontakter i løbet af en uge eller flere på samme
dag, men registreringen i undersøgelsen gjaldt alle kontakter uanset, om borgeren var blevet registreret ved
en tidligere kontakt. Registreringsskemaet omfattede en række punkter om bl.a. indhold af kontakten, om den
var planlagt eller akut, om der var ekstraopgaver eller behov for ekstra tiltag (f.eks. kontakt til egen læge) ud
over det planlagte i forhold til kørelistens ydelser. Der blev endvidere spurgt ind til, om kontakten kunne have
været med en anden fagperson, om tidsforbruget svarede til det planlagte og hvor belastende/let mødet med
borgeren blev oplevet. Registreringsskemaet er at finde i Bilag 2.
Udvikling af registreringsskemaet foregik over en lang periode og i et samarbejde med forskellige ressourcepersoner med forskningsmæssig baggrund såvel som hjemmesygeplejersker og sosu-assistenter med klinisk
sygeplejefaglig baggrund. Skemaet blev pilottestet med efterfølgende tilretninger ad to gange af personalet i
hjemmesygeplejen i deres kliniske hverdag for at sikre dels forståelighed og anvendelighed.
Alle sygeplejerskernes kontakter omhandlede per definition sygepleje og var således relevante for registrering
i studiet. For sosu-assistenterne forholdt det sig lidt anerledes, idet sosu-assistenter ikke kun udfører ydelser i
henhold til sundhedsloven, dvs. sygeplejeydelser, men også ydelser i henhold til serviceloven, dvs. hjemme-
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hjælpsydelser. I studiet skulle kun inkluderes sygeplejeydelser, så sosu-assistenterne skulle altså i projektperioden skelne mellemsygepleje- og serviceydelser og kun registrere sygeplejeydelser.
I Silkeborg Kommunes hjemmesygepleje er der netværk/ressourcepersoner, der går på tværs af kommunens
vanlige områder med ydelser inden for palliativ pleje og akutsygepleje. Disse ydelser indgik ikke i studiet.
Baggrundsdata
Det deltagende sundhedspersonale supplerede yderligere med at udfylde et baggrundsskema om dem selv
indeholdende oplysninger om alder og anciennitet, dels generelt og dels inden for hjemmesygeplejen.

Borgerspørgeskema
Som et led i dataindsamlingen informerede sygeplejepersonalet borgerne om undersøgelsen og forhørte sig,
om de ville deltage og give tilladelse til oplysning af cpr-nummer, og om de ville udfylde et spørgeskema. Hvis
de ville deltage med oplysning af cpr-nummer, blev de bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som blev
indsendt til forskerne. Herefter fik de udleveret et spørgeskema, som dels bestod af tidligere anvendte og
validerede spørgsmål, og dels af ad hoc spørgsmål specifikt udviklet til dette formål. Bl.a. blev der anvendt
spørgsmål fra Den Nationale Sundhedsprofil (6) og fra et norsk spørgeskema om oplevelse af kontakt med
sundhedsprofessionelle (7). Borgerne i denne undersøgelse blev bl.a. spurgt om deres oplevelse af kontakten,
betydningen af fast personale, inddragelse i beslutninger, oplevelse af eget helbred, netværk, forbrug af
alkohol og tobak, højest gennemførte uddannelse og nuværende stilling. Hver borger deltog kun med
spørgeskema én gang, selv om de i løbet af studieperioden modtog flere besøg, som af personalet blev
registreret i projektet. Borgerspørgeskemaet er vedlagt som Bilag 5.
Spørgeskemaet blev udviklet med inspiration fra andre tilsvarende undersøgelser (8,9) og pilottestet flere
gange af borgere i hjemmesygeplejen.

Journaldata
Efter den primære dataindsamling i løbet af studieperioden, blev der indsamlet sekundære data fra Silkeborg
Kommunes dokumentationssystem for den periode, hvor dataindsamlingen foregik. Det drejer sig om data om
borgerne (f.eks. tidspunkt), som det var unødvendigt at belaste sygeplejersker, sosu-assistenter og borgere
med. Disse blev suppleret med data om ydelse i en tre måneders periode efter dataindsamlingen for at kunne
afgøre, om de registrerede borgere havde permanent kontakt med hjemmesygeplejen, eller om der var tale
om midlertidige kontakter, f.eks. i forbindelse med færdigbehandling efter udskrivelse fra sygehus.
Registerdata
Der vil, fra de borgere, som har givet samtykke hertil, blive indhentet sundhedsrelaterede data fra følgende
nationale registre gennem et samarbejde med Danmarks Statistik:
- Landspatientregisteret om indlæggelser og ambulante kontakter i den sekundære sundhedssektor
- Sygesikringsregisteret om kontakter til egen læge og praktiserende speciallæger
- Lægemiddelstatistikregisteret om forbrug af medicin
Denne dataindhentning er ikke iværksat i skrivende stund, og vil således ikke blive omtalt yderlige i denne
rapport.

Databehandling

Alle dataindhentningsskemaer blev i samarbejde med en datamanager ved Aarhus Universitet sat op i
Teleformformat, hvilket gjorde muligt at foretage elektronisk indscanning af alle skemaer. Forud for scanning
var skemaerne genstand for en kodeproces, hvor en studentermedhjælper blev instrueret og trænet i på en
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systematisk måde at sætte koder på de dele af registrerings- og borgerskemaerne, hvor der var indsat tekst.
På den måde er disse informationer omsat til data, som kan håndteres i kvantitative analyser. Data blev
herefter importeret Access-database, hvor alle data blev samlet og herfra eksporteret til statistikprogrammet
STATA (Stata 14.1, Texas).
Der blev foretaget oprensning af de enkelte datasæt, hvorefter disse blev samlet i én samlet database. Dette
var muligt i kraft af at skemaet blev linket på følgende måde:
Personaleregistreringsskemaerne indeholdt et fortløbende og unikt løbenummer. Det samme løbenummer
optrådte på det borgerspørgeskema, som blev udleveret ved den pågældende registrerede kontakt og dette
løbenummer udgjorde således linket mellem disse registreringsskema og borgerskema. På baggrundsskemaerne anførte personalet deres unikke identifikationskode – fire karakterer bestående af tal og bogstaver.
Denne identifikationskode blev også skrevet på registreringsskemaer og udgjorde således linket mellem
personalebaggrundsskema og registreringsskema. Endelig blev borgernes samtykke linket til registreringsskemaerne i kraft af cpr-nummer på begge skemaer i de tilfælde hvor cpr-nummer var oplyst. I de få tilfælde,
hvor der ikke forelå et underskrevet samtykke, men cpr-nummer alligevel fejlagtigt var oplyst, blev cprnummer på registreringsskemaet slettet.
Til udarbejdelse af de forskellige tabeller er der foretaget forenklinger af data, bl.a. i form af dannelse af nye
og færre svarkategorier. Dette vil fremgå i forbindelse med præsentationen af de enkelte tabeller.

Analyser

Der er indledningsvist foretaget overordnede deskriptive analyser baseret på dataindsamling (fordeling af
svar/frekvenser) efterfulgt af deskriptive analyser gennem kombination af de forskellige variabler. Endelig
Har vi foretaget korrelationsberegninger og multivariate analyser med henblik på at afdække sammenhænge
mellem forskellige variable.

Etik og godkendelser

Der indhentet samtykke fra borgerne om indhentning af data fra Silkeborg Kommune og fra nationale sundhedsregistre. Projektet anmeldt til Datatilsynet (SBSYS U0202-4-8-14). Projektet indbefatter ikke godkendelse
af Videnskabsetisk Komite.

Finansiering

Undersøgelsen blev muliggjort i kraft af støtte fra Novo Nordisk til driftsudgifter, arbejdstimer fra VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og ikke mindst Silkeborg Kommune i form af tid til planlægningsdrøftelser, pilottests med personale og den arbejdstid, der blev lagt i selve gennemførelsen med
deltagelse i projektet af hjemmesygeplejerskerne og sosu-assistenterne.
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Resultater

Resultatafsnittet består af en lang række tabeller og figurer og er overordnet primært struktureret i temaer,
defineret af registreringsskemaets og borgerspørgeskemaets opbygning
Men først præsenteres de overordnede resultater i form af antal registrerede kontakter og besvarede
spørgeskemaer, ligesom der indledningsvist gøres rede for deltagelses- og svarprocenter.

Registrerede kontakter
I alt blev der registreret 1.436 kontakter. Heraf udgjorde besøg i hjemmet langt de fleste, idet kun 0,5 % af
kontakterne foregik på et af centrene. To tredjedele af de registrerede kontakter, 941 (65,5 %), var med
sygeplejerske, og 495 (34,5 %) var med sosu-assistenter.
KOS-kontakter i forhold til kommunens registrerede kontakter
Data fra kommunens elektroniske journalsystem gjorde det muligt at sammenligne de projektregistrerede
kontakter med de kontakter, som var registreret i nævnte journalsystem. Det fremgår af Tabel 1, at der samlet
set ifølge kommunens data i projektet var 1.707 kontakter i alt. Der er således 271 kontakter mere end dem,
der blev registreret i projektet, som det fremgår af Tabel 1, hvor der også er foretaget en fordeling på køn og
alder. Udover at der er 271 færre kontakter, er det påfaldende, at der for aldersgrupperne under 60 år og >90
år er registreret flere kontakter i KOS-projektet end svarende til kommunens data.
Tabel 1 Fordeling af køn og alder for henholdsvis inkluderede kontakter og for de kontakter, der er angivet i Silkeborg
Kommunes journalsystem
Projektet
Kommunen
Procent
Køn
Aldersgrupper

Mænd
Kvinder
Ikke oplyst
<60
60-75
76-90
>90
Ikke oplyst

611
779
46
206
306
745
156
23

696
1011

87.79%
77.05%

167
458
933
149

123.35%
66.81%
79.85%
104.70%

Præsentation af deltagende sygeplejersker og sosu-assistenter
Som et led i deltagelse i projektet blev personalet bedt om at udfylde et baggrundsskema med oplysninger om
anciennitet i form af svar på, hvor længe de havde været uddannet, og hvor længe de havde arbejdet inden
for hjemmesygeplejen. I alt udfyldte 47 sygeplejersker og 26 sosu-assistenter et sådant baggrundsskema.
Fordelingen af deres svar fremgår af Tabel 2, og det ses, at generelt har sygeplejerskerne længere uddannelse
og anciennitet inden for hjemmesygeplejen, idet mere end 80 % af sygeplejersker havde mere end 10 års
uddannelse, hvorimod ingen af sosu-assistenterne angav at have 10 års uddannelse eller mere bag sig. Det
tilsvarende mønster gjaldt anciennitet, idet knap 30 % af sygeplejerskerne havde arbejdet mere end 10 år
inden for hjemmesygepleje sammenlignet med 7,7 % af sosu-assistenterne.
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Tabel 2 Deltagende sygeplejerskers og sosu-assistenters anciennitet som uddannet faggruppe og inden for
hjemmesygepleje
<6 år
6-10 år
11-20 år
>20 år
antal (%)
antal (%) antal (%) antal (%)
Uddannet antal år
Sygeplejersker
3 (6,4)
5 (10,6) 19 (40,4) 20 (42,6)
Sosu-assistenter
20 (76,9)
6 (23,1)
0
0
Arbejdet antal år som sygeplejeske/sosu- Sygeplejersker
17 (36.2) 16 (34,0)
8 (17,0)
6 (12,8)
assistent i hjemmesygeplejen
Sosu-assistenter
20 (76,9)
4 (15,4)
2 (7,7)
0

Registreringsskemabesvarelser
I Tabel 3 præsenteres de borgere, som hjemmesygeplejepersonalet registrerede en kontakt med i studieperioden. Det fremgår, at de fleste var kvinder (54,3 %), og at ca. 62 % af alle kontakter var med ældre over 75
år. Endvidere er det værd at bemærke, at 14,3 % af de registrerede borgere under 60 år. I tabellen mangler en
del manglende oplysninger, hvilket skyldes de tilfælde, hvor personalet ikke fik tilladelse til at oplyse cprnummer fra borgerne og ikke fik anført køn og fødselsår som erstatning herfor.
Tabel 3 Fordeling af køn og alder på borgerkontakter for sygeplejersker og sosu-assistenter
Sygeplejersker Sosu-assistenter
I alt
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
405 (43,1)
206 (41,6)
611 (42,6)
Køn
Mænd
Kvinder
499 (53,0)
280 (56,6)
779 (54,3)
Ikke oplyst
37 (3,9)
9 (1,8)
46 (3,2)
Aldersgrupper
<60
148 (15,7)
58 (11,7)
206 (14,3)
60-75
201 (21,4)
105 (21,2)
306 (21,3)
76-90
474 (50,4)
271 (54,7)
745 (51,9)
99 (10,5)
57 (11,5)
156 (10,9)
>90
19 (2,0)
4 (0,8)
23 (1,6)
Ikke oplyst

Tabel 4 viser, at for sygeplejerskerne udgjorde akutte besøg, defineret som kontakter, der opstod som ekstra
kontakter i forhold til kørelisten, 19,7 %, hvorimod dette kun var tilfældet for 3,4 % for sosu-assistenterne.
Tabel 4 Andelen af akutte og planlagte besøg samt om besøget blev vurderet indlæggelsesforebyggende for
sygeplejersker og sosu-assistenter
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Besøgstype
Planlagt
581 (61,7)
447 (90,3)
Akut
185 (19,7)
17 (3,4)
Ikke oplyst
175 (18,6)
31 (6,3)
Indlæggelses-forebyggende*
Ja
3 (1,6)
4 (23,5)
Nej
19 (10,3)
7 (41,2)
0 (0,0)
1 (5,9)
Ved ikke
Ikke oplyst
163 (88,1)
5 (29,4)
*: Procent af dem som har svaret Akut som Besøgstype.

10

Sygeplejerskerne blev på registreringsskemaet bedt om at svare på, om de var en af de faste sygeplejersker
hos borgeren, og dette svarede de bekræftende på for 90,2 % af kontakterne.
Som det fremgår af Figur 2, var medicinadministration langt den hyppigste kontaktårsag, idet dette udgjorde
40,3 % af alle angivne kontaktårsager. Sammen med sårpleje og vejledning/rådgivning udgjorde medicinadministration i alt 73 % af alle kontaktårsager.

Kontaktårsag Sygeplejesker

Afføring

Medicin Administration

Kateter

Palliation

Hjemmedialyse

Vejledende rådgivning

Kompress

Sårpleje

Støtte til pårørende
Anden årsag

Respiration/Cirkulation

Ernæring- og væskepleje
Pleje omkring indstiksted

Figur 2 Fordeling af kontaktårsager for hjemmesygeplejerskers kontakter

Kontaktårsag sosu-assistenter

Afføring

Medicin Administration

Kateter

Palliation

Hjemmedialyse

Vejledende rådgivning

Kompress
Støtte til pårørende
Anden årsag

Sårpleje

Respiration/Cirkulation

Ernæring- og væskepleje
Pleje omkring indstiksted

Figur 3 Fordeling af kontaktårsager for sosu-assistenters kontakter
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Plejepersonalet blev bedt om at angive typer af eventuelle ekstraproblemer, som opstod i løbet af kontakten,
og som de måtte forholde sig til. Det var tilfældet i 33,8 % af alle sygeplejerskekontakter, at der blev angivet,
at der opstod ekstraproblemer. Sammenlignet hermed var det i 23,6 % af alle sosu-assistentkontakter. For
sygeplejerser såvel som for sosu-assistenter var det ekstraproblemer i form af rådgivning/vejledning og psykiske/sociale problemer, som var hyppigst, idet disse tilsammen udgjorde halvdelen af alle ekstraproblemer
(Tabel 5).
Tabel 5 Årsager til ekstraproblemer for sygeplejersker og sosu-assistenter
Ekstraproblemer
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Rådgivning/vejledning
136 (28,4)
34 (21,7)
Somatiske
76 (15,9)
27 (17,2)
Administrative/praktiske
85 (17,7)
21 (13,4)
Psykiske/sociale
120 (25,1)
46 (29,3)
Støtte pårørende
36 (7,5)
18 (11,5)
Andre problemer
26 (5,4)
11 (7,0)

Ligeledes blev det deltagende personale bedt om at angive, hvis de skulle iværksætte ekstra tiltag i forhold til
de ydelser, som var angivet på deres køreliste. Dette var tilfældet for 20,6 % af alle sygeplejerskekontakter og
13,7 % af alle sosu-assistentkontakter. Som det fremgår af Tabel 6, oplevede sygeplejerskerne, at det hyppigste ekstra tiltag bestod i kontakt til egen læge (29,5 % af alle øvrige tiltag), hvorefter fulgte etablering af ekstra
sygepleje ud over det allerede planlagte (20,1 %).
Tabel 6 Type af ekstra tiltag, som blev iværksat af sygeplejersker og sosu-assistenter
Tiltag
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Etablere ekstra sygepleje
47 (20,1)
11 (14,5)
Etablere Hjemmehjælp
17 (7,3)
9 (11,8)
Etablere Hjælpemidler
17 (7,3)
6 (7,9)
Kontakt til egen læge
69 (29,5)
15 (19,7)
Kontakt til sygehus
32 (13,7)
6 (7,9)
Kontakt til akutteam
1 (0,4)
0 (0,0)
Andre tiltag
51 (7,2)
29 (38,2)

Hjemmesygeplejerskerne blev adspurgt, om andre fagpersoner kunne have varetaget de konkrete kontakter
med borgerne (Tabel 7). Det svarer sygeplejerskerne nej til i 566 (60,1) af deres 941 kontakter. I de 266
kontakter, hvor de svarer bekræftende, er det for 90,2 % vedkommende sosu-assistenter, som de peger på
(240).

12

Tabel 7 Typer af personalegrupper, som ifølge sygeplejerskerne kunne have varetaget kontakten
Substitution af anden fagperson
Sygeplejersker
Antal (%)
Ja, SOSU-assistent
240 (25,5)
Ja, SOSU-hjælper
9 (1,0)
Ja, terapeut
1 (0,1)
Ja, uspecificeret
16 (1,7)
Nej
566 (60,1)
Ikke oplyst
109 (11,6)

Herefter følger illustreret i Tabel 8 personalets oplevelse af den tid, der var afsat til kontakterne sammenlignet med den anvendte tid. Det fremgår, at i tre fjerdedele af kontakterne (74 %) for sygeplejerskernes
vedkommende vurderede de, at den anvendte tid svarede til afsatte tid. Dette gjaldt for lidt flere af sosuassistenternes kontakter (82,8 %). I de 196 sygeplejerskekontakter, hvor den afsatte tid ikke passede med den
anvendte tid, skyldtes det i 161 tilfælde, at de brugte mere tid (82,1 %) og i 27 kontakter, at de brugte mindre
tid end den afsatte (13,8 %).
For sosu-assistenternes vedkommende var det i 53 af 66 kontakter (80,3 %), hvor den afsatte tid ikke svarede
til den anvendte, at det skyldtes for lidt afsat tid og i 9 kontakter (13,6 %), at der blev anvendt mindre tid.
Tabel 8 Fordeling af sygeplejerskers og sosu-assistenters svar på, om den afsatte tid passede og om der blev anvendt
mere eller mindre tid og hvor meget
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
696 (74,0)
410 (82,8)
Den planlagte tid passede
Ja
196 (20,8)
66 (13,3)
Nej
Ikke oplyst
49 (5,2)
19 (3,8)
Brugte mere tid*
0-10 minutter
45 (23,0)
32 (48,5)
10-20 minutter
74 (37,8)
15 (22,7)
20-30 minutter
30 (15,3)
5 (7,6)
Mere end 30 minutter
12 (6,1)
1 (1,5)
17 (8,7)
8 (12,1)
Brugte mindre tid*
0-10 minutter
9 (4,6)
1 (1,5)
10-20 minutter
20-30 minutter
0 (0,0)
0 (0,0)
Mere end 30 minutter
1 (0,5)
0 (0,0)
*Procent af antal som har sagt Nej til at planlagt var lig med anvendt tid.

Personalet blev bedt om vurdere, hvor belastende eller lette, de oplevede kontakterne på en skala fra 1-10,
hvor 1 var meget let og 10 var meget belastende. Spørgsmålet var uddybet med en forklarende tekst for at
understrege, at der ikke var tale om plejetyngde, men om deres subjektive oplevelse af kontakten, og at dette
kunne have mange forskellige årsager (Bilag 1). I Tabel 9 er resultatet heraf præsenteret med inddeling i
kategorier af belastet-/lethed, og det fremgår, at både for sygeplejerskernes og sosu-assistenternes
vedkommende var langt den overvejende del af kontakterne i den ”lette” ende. Af sygeplejerskernes 941
kontakter blev 679 kontakter (72,1 %) vurderet som lette (1-3), og 49 (5,2 %) blev vurderet som belastende (810). Tilsvarende blev 383 (77,4 %) af sosu-assistenternes kontakter vurderet som lette (1-3), og kun 27 (2,9 %)
blev angivet som belastende.
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Tabel 9 Sygeplejerskers og sosu-assistenters vurdering af den oplevede lethed/belastning af kontakterne
Belastning
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Lette
679 (72,2)
383 (77,4)
Middel
195 (20,7)
90 (18,2)
Belastende
49 (5,2)
14 (2,8)
Ikke oplyst
18 (1,9)
8 (1,6)

I Tabel 10 præsenteres resultatet af det sidste spørgsmål om personalets oplevelse af kontakterne, og dette
gjaldt deres vurdering af, om de pågældende borgere efter deres mening hørte til blandt de mest sårbare i
hjemmesygeplejen, baseret på en definition, som fremgik af registreringsskemaet (Bilag 1). Der var her en klar
forskel på de to personalegrupper, idet der var markant flere af borgerne i sygeplejerskernes kontakter, som
blev betegnet som sårbare (27,9 %) sammenlignet med i sosu-assistenternes kontakter (16,2 %).
Tabel 10 Sygeplejerskers og sosu-assistenters angivelse af, om borgeren var blandt de mest sårbare i hjemmesygeplejen
Sårbarhed
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Ja
263 (27,9)
80 (16,2)
Nej
592 (62,9)
363 (73,3)
Ved ikke
35 (3,7)
39 (7,9)
Ikke oplyst
51 (5,4)
13 (2,6)
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Borgernes besvarelser

Af de 607 forskellige unikke borgere (angivet med cpr-nummer), som blev registreret med kontakt i dataindsamlingsperioden fik 528 (87,0 %) udleveret et spørgeskema. Vi fik returneret 348 spørgeskemaer, hvilket
medfører en svarprocent på 65,9 %. Ikke uventet var der en række tilfælde, hvor skemaet ikke blev udleveret
til borgeren. Dette kunne være i tilfælde, hvor borgeren allerede havde fået skemaet eller ikke ønskede at
udfylde det. Der kunne også være tale om, at sygeplejersken eller sosu-assistenten fravalgte at udlevere
spørgeskemaet af forskellige grunde begrundet i hensynet til borgeren, hvoraf sygdom blev angivet som den
hyppigste (20,2 %).
I Tabel 11 præsenteres de responderende borgere i sammenligning med alle de registrerede borgere. Her
fremgår det, at kvinder udgør en mindre del af respondenterne sammenlignet med andelen af kvinder i alle
registrerede kontakter (45,34 % i forhold til 54,3 %). Der er endvidere tilføjet sociodemografiske data på
respondenterne i form af højest gennemførte uddannelse og nuværende stilling, og det ses, at den største
andel af respondenterne har grundskole som deres højest gennemførte uddannelse (43.1 %), og at langt den
største gruppe er folkepensionister (80,5 %). Andelen af borgere i arbejde udgjorde en lille del på 3,2 %.
Tabel 11 Karakteristika for borgere, der har besvaret spørgeskema og sammenligning vedr. køn og alder med de
borgere, som er registreret i hjemmesygeplejen i Silkeborg Kommune med kontakt i samme tidsrum
Borgerrespondenter Alle registrerede kontakter
Antal (%)
Antal (%)
Køn
Mænd
159 (45,7)
611 (42,6)
Kvinder
158 (45,4)
779 (54,3)
Ikke oplyst
31 (8,9)
46 (3,2)
Aldersgrupper
<50
25 (7,2)
113 (7,9)
51-75
62 (17,8)
247 (17,2)
76-90
198 (56,9)
885 (61,6)
>90
26 (7,5)
156 (10,9)
Ikke oplyst
37 (10,6)
35 (2,4)
Højest gennemførte
Grundskole
150 (43,1)
uddannelse
Gymnasial/Erhvervsfaglig/kort
119 (34,2)
videregående uddannelse
Mellemlang/lang videregående
60 (17,2)
uddannelse
Andet
4 (1,2)
Ikke oplyst
15 (4,3)
Nuværende stilling
Folkepensionist/efterlønner
280 (80,5)
Førtidspensionist
44 (12,6)
Selvstændig/lønmodtager
12 (3,2)
Arbejdsløs
8 (2,3)
Andet
1 (0,3)
Uoplyst
3 (0,9)
-

I det følgende præsenteres et udvalg af resultater baseret på borgernes besvarelse. De første omhandler
kontakt med vanligt sygeplejepersonale og betydningen heraf. Tabel 12 viser fordelingen af borgernes svar på,
om de havde besøg af den sygeplejerske eller sosu-assistent, som plejede at komme. Hertil svarede flertallet,
at dette var tilfældet, 55 % for sygeplejerskerne og 77,4 % for sosu-assistenternes vedkommende. Af de
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borgere, havde kontakt med vanligt personale svarede 103 borgere (77,4 %) i sygeplejerskekontakterne og 71
borgere (86,6 %) i sosu-assistentkontakter, at det var meget eller lidt vigtigt, at det var den samme person.
Tabel 12 Borgernes angivelse af, om der var besøg af en fast hjemmesygeplejerske og vigtigheden heraf
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Besøg af samme sygeplejeske Ja
133 (55,0)
82 (77,4)
Nej
81 (33,5)
12 (11,3)
Ved ikke
8 (3,3)
5 (4,7)
20 (8,3)
7 (6,6)
Ikke oplyst
64 (48,1)
54 (65,9)
Vigtighed af dette*
Meget vigtigt
Lidt vigtig
39 (29,3)
17 (20,7)
Ikke særlig vigtigt
23 (17,3)
6 (7,3)
Ligegyldigt
2 (1,5)
0 (0,0)
Ikke oplyst
5 (3,8)
5 (6,1)
*Procent af antal som har sagt Ja til at besøg var af samme sygeplejeske.

Tabel 13 præsenterer samlet resultatet af besvarelsen på fire positive udsagn, hvor borgerne kunne erklære
sig enig eller uenig i ud fra følgende svarmuligheder, Helt enig, Enig, Både og, Uenig eller Helt uenig, hvor
svarmulighederne efterfølgende er samlet og præsenteret i tre kategorier (Enig, Både og Uenig).
Det fremgår klart, at borgerne havde langt overvejende positive oplevelser med om omsorgen fra personalets
side baseret på disse udsagn, idet borgerne i over 90 % af kontakterne med sygeplejersker og over 80 % af
kontakterne med sosu-assistenter angav at være meget enige eller enige i positive udsagn om gode samtaler,
tillid, forståelse og omsorg (Tabel 13).
Tabel 13 Borgernes oplevelse af kontakterne med sygeplejersker og sosu-assistenter, baseret på grad af enighed med
positive udsagn om kontakten
Enig
Både og
Uenig
Ikke oplyst
antal (%)
antal (%)
antal (%)
antal (%)
Vi havde en god samtale
Sygeplejersker
223 (92,2)
14 (5,8)
2 (0,8)
3 (1,2)
Sosu-assistenter
88 (83,0)
12 (11,3)
1 (0,9)
5 (4,7)
Jeg følte, jeg havde tillid
Sygeplejersker
222 (91.7)
15 (6,2)
1 (0,4)
4 (1,7)
til det, der foregik
Sosu-assistenter
96 (90,6)
5 (4,7)
0 (0,0)
5 (4,7)
Personalet forstod, hvad
Sygeplejersker
218 (90,1)
19 (7,9)
0 (0,0)
5 (2,1)
jeg havde på hjerte
Sosu-assistenter
93 (87,7)
6 (5,7)
1 (0,9)
6 (5,7)
Jeg følte, at der blev taget Sygeplejersker
226 (93,4)
11 (4,5)
4 (1,7)
1 (0,4)
hånd om mig
Sosu-assistenter
98 (92,5)
5 (4,7)
1 (0,9)
2 (1,9)

Tilsvarende vises i Tabel 14 resultatet af besvarelsen på fire negative udsagn, hvor borgerne kunne erklære sig
enig eller uenig. Her angav mellem 10 og 20 % af borgerne, at de var enige eller meget enige i negative udsagn,
som omhandlede dét at komme på bølgelængde med personalet, for meget småsnak, svært at stille spørgsmål,
og at beslutninger blev truffet hen over hovedet på borgerne (Tabel 14).
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Tabel 14 Borgernes oplevelse af kontakterne med sygeplejersker og sosu-assistenter, baseret på grad af enighed med
negative udsagn om kontakten
Enig
Både og
Uenig
Ikke oplyst
antal (%)
antal (%)
antal (%)
antal (%)
Det var lidt svært at komme på Sygeplejersker
43 (17,8)
21 (8,7)
170 (70,2)
8 (3,3)
bølgelængde med personalet
Sosu-assistenter
18 (17,0)
13 (12,3)
70 (66,0)
5 (4,7)
Der gik for meget tid med
Sygeplejersker
26 (10,7)
27 (11,2)
184 (76,0)
5 (2,1)
småsnak
Sosu-assistenter
12 (11,3)
7 (6,6)
83 (78,3)
4 (3,8)
Det var lidt svært at stille
Sygeplejersker
36 (14,9)
20 (8,3)
183 (75,6)
3 (1,2)
spørgsmål
Sosu-assistenter
17 (16,0)
13 (12,3)
73 (68,9)
3 (2,8)
Vigtige beslutninger blev truffet Sygeplejersker
24 (9,9)
26 (10,7)
187 (77,3)
5 (2,2)
hen over hovedet på mig
Sosu-assistenter
15 (14,2)
8 (7,5)
79 (74,5)
4 (3,8)

De næste resultater omhandler borgernes oplevelser af den afsatte og af besøgstidspunkt og ventetid. Her
fremgår det af Tabel 15, at i langt de fleste tilfælde var det borgernes oplevelse, at der var afsat tid nok, idet
mere end 95 % i kontakter med hjemmesygeplejersker svarede Ja, bestemt eller Ja, nogenlunde til spørgsmålet om, hvorvidt der var afsat tid nok (Tabel 15). Det tilsvarende resultat for kontakter med sosu-assistenter
var 82,1 %.
Tabel 15 Borgernes oplevelse af den afsatte tid, af tidspunktet og af ventetiden
Var der afsat tid nok til besøget?

Passede besøgstidspunktet for dig?
Havde du indflydelse på tidspunktet
for besøget?
Oplevede du, at du skulle vente på
hjemmesygeplejersken/sosuassistenten?

Ja, bestemt
Ja, nogenlunde
Nej
Ved ikke
Ja
Nogenlunde
Nej
Ja
Til en vis grad
Nej
Ja, men ventetiden var acceptabel
Ja, ventetiden var for lang
Nej

* Manglende besvarelser en udeladt fra opgørelserne

Sygeplejersker
Antal (%)
167 (68,0)
64 (26,4)
9 (3,7)
1 (0,4)
202 (83,5)
33 (13,6)
6 (2,5)
114 (47,1)
63 (26,0)
61 (25,2)
88 (36,4)
7 (2,9)
146 (60,3)

Sosu-assistenter
Antal (%)
57 (53,8)
30 (28,3)
15 (14,2)
1 (0,9)
80 (75,5)
19 (17,9)
4 (3,8)
32 (30,2)
34 (32,1)
36 (34,0)
44 (41,5)
7 (6,6)
53 (50,0)

Herefter følger præsentationen borgernes svar på, i hvor høj grad, de oplevede det besøgende personale var
nærværende, og om de blev inddraget i det, der foregik underbesøget. Både for sygeplejersker og sosuassistenter gjaldt det, at borgerne i ca. 85 % af kontakterne havde en oplevelse af, at personalet var nærværende, og kun få procent svarede, at det var tilfældet i mindre grad eller slet ikke. Tilsvarende var det ca. 15 %
af borgerne, der svarede, at de ikke følte sig inddraget (Tabel 16).
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Tabel 16 Borgernes angivelse af om personalet blev oplevet som nærværende og om de følte sig inddraget i dét, der
foregik under besøget
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Var sygeplejersken/sosuI meget høj grad/I høj grad
215 (88,8)
90 (84,9)
assistenten nærværende?
I nogen grad
20 (8,3)
8 (7,5)
I mindre grad/slet ikke
5 (2,1)
3 (2,8)
Blev du inddraget i det, der
I meget høj grad/I høj grad
201 (83,1)
84 (79,2)
foregik under besøget?
I nogen grad
36 (14,9)
15 (14,2)
I mindre grad/slet ikke
4 (1,7)
3 (2,8)

Det følgende resultat omhandler borgernes mere generelle oplevelser af at modtage hjemmesygepleje. Her
rapporterede ca. 77 % i sygeplejerske- såvel som sosu-kontakter, at der var en rød tråd i den hjælp, de fik. De
øvrige oplevede det altså i nogen grad (ca. 15 %) eller i mindre grad/slet ikke i ca. 8 % Tabel 17).
Tabel 17 Borgernes oplevelse af en rød tråd i den hjemmesygepleje, de modtog i sygeplejerske- såvel som sosukontakter
Sygeplejersker
Sosu-assistenter
Antal (%)
Antal (%)
Er der en rød tråd i den
I meget høj grad/I høj grad
161 (66,5)
70 (66,0)
hjemmesygepleje, du
I nogen grad
35 (14,5)
16 (15,1)
modtager
I mindre grad/slet ikke
20 (10,7)
8 (7,5)
Ikke oplyst
26 (10,7)
12 (11,3)

Mht. om borgerne oplevelse af, om det påvirkede deres hjems udseende, at de modtog sygepleje, svarede
15-21 %, at det påvirkede deres hjems udseende I nogen grad eller I meget høj grad/I høj grad (Ikke vist i
tabel).
Herefter følger en række opgørelser generelt om borgerne baseret på deres besvarelser i spørgeskemaet. Det
første er en opgørelse af, hvilke sygdomme borgerne rapporterer at have haft inden for de seneste tre
måneder. Det fremgår her (af Figur 3), at 34,7 % af alle borgere havde angivet hjertesygdom aktuel lidelse,
hvilket dermed var den hyppigste forekommende.
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Sygdom

Hjerte

Kræft

Depression

Knogleskørhed

Nej

Andre

Astma

Sukkersyge

Psykiske

KOL

Slidgigt

Figur 3 Borgernes angivelse af sygdomme for sygeplejersker og sosu-assistenters kontakter samlet

Borgerne blev endvidere bedt om at give en vurdering af deres eget helbred, og her angav knap tre fjerdele
enten at have et godt eller mindre godt helbred (Tabel 18)
Tabel 18 Borgernes selvrapporterede oplevede helbred
Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
Fremragende
Vældig godt
Godt
Mindre godt
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
6 (1,7)
22 (6,3)
127 (36,5)
130 (37,4)

Dårligt
Antal (%)
47 (13,5)

Ikke oplyst
Antal (%)
16 (4,6

Herefter følger svar på spørgsmål om rygning og alkoholforbrug. I alt angiver en femtedel at ryge, og en
tredjedel svarer ja til, at de drikker alkohol. Der blev suppleret med fire uddybende spørgsmål med henblik på
at afdække eventuel tegn på afhængighed af alkohol, og 30 borgere i alt svarede bekræftende på de fire
spørgsmål, hvilket indikerer, at de har et for stort alkoholforbrug. To tredjedele heraf var mænd (ikke vist i
tabel).
Herefter fulgte tre spørgsmål om socialt netværk, og det fremgår af borgernes svar, at lidt over halvdelen bor
alene (52,0 %) (ikke vist i tabel). Som det fremgår af Tabel 19, svarer knap tre fjerdedele af borgerne på
spørgsmålet om, hvor tit de er i kontakt med familie, venner og bekendte i form af besøg, at det er tilfældet
dagligt eller et par gange om ugen (hhv. 33,1 % og 40,2 %). Lidt flere angiver at være i kontakt med familie,
venner og bekendte via telefon eller computer dagligt eller et par gange om ugen (hhv. 48,61 % og 31,3 %). En
gruppe på omkring 11 borgere (4,0 %) angiver på begge spørgsmål, at de er i kontakt med familie, venner og
bekendte sjældnere end et par gange om ugen eller aldrig (ikke vist i tabel).
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Tabel 19 Borgernes angivelse kontakter med deres sociale netværk
Hvor ofte er du i kontakt med familie, venner og bekendte ….
i form af besøg
via telefon eller computer
Antal (%)
Antal (%)
Dagligt eller næsten dagligt
115 (33,0)
169 (48,6)
Et par gange om ugen
140 (40,2)
109 (31,3)
Et par gange om måneden
50 (14,4)
31 (8,9)
Sjældnere end et par gange om måneden
19 (5,5)
11 (3,2)
Aldrig
5 (1,4)
11 (3,2)
Ved ikke
9 (2,6)
11 (3,2)
Ikke oplyst
10 (2,9)
6 (1,7)

Som det sidste resultat afrapporteres, om det forekommer, at borgerne er alene, selv om de helst ville være
sammen med andre, og her ses det af Tabel 20, at for 14,4 % af borgerne forekommer det ofte. For over
halvdelen forekommer det sjældent eller slet ikke (henholdsvis 12,4 % og 43,1 %).
Tabel 20 Borgernes angivelse af, hvor ofte de er alene trods lyst til at være sammen med andre
Sker det nogensinde, at du er alene, selv om du mest har lyst til at være sammen med andre?
Ja, ofte
Ja, en gang imellem
Ja, sjældent
Nej
Ved ikke
Ingen svar
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
Antal (%)
50 (14,4)
88 (25,3)
43 (12,4)
150 (43,1)
10 (2,9)
7 (2,0)
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Diskussion

I denne undersøgelse indgik udelukkende kontakter hos og med borgere vedrørende sygeplejeydelser. Da
sosu-assistenter udfører såvel sygepleje- som hjælperopgave hos borgere, var der en potentiel risiko for, at
der ville ske en vis sammenblanding i forhold til de kontakter, der reelt skulle registreres af personalet. I
udviklingen af registreringsskemaet med pilottest heraf fremgik det, at sosu-assistenterne ikke selv var i tvivl
om, hvornår en udført ydelse var en sygepleje- eller hjælperopgave.
En styrke ved studiet var aftalen med Silkeborg Kommune om, at alle personale ville deltage i den aftalte
periode. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der på trods heraf ikke kan være en usikkerhed på om alle
kontakter reelt blev registreret, da registrering til projektet naturligt ville blive nedprioriteret i tilfælde af
travlhed. Den præsenterede analyse med fordeling på køn og alder af de registrerede kontakter sammenlignet
med kontakter registreret i Silkeborg Kommunes system (Tabel 1) giver anledning til undren. Den
uoverensstemmelse, som fremgår her, skal formentlig ses i sammenhæng med, at der er nogle kontakter, som
af personalet ikke er blevet opfattet som nogle der skulle registreres (f.eks. i tilfælde af et hurtigt tilsyn uden
konkrete sygeplejeydelser). Ligeledes kan én af forklaringerne på, at der er registreret flere kontakter end
registreret i kommunens system være, at personalet har registreret flere kontakter ved gentagne besøg samme
dag hos samme borger omkring samme ydelse (f.eks. i tilfælde af at der ved forbindsskiftning først blev givet
noget smertestillende og så et nyt besøg lidt senere til gennemførelse af selve ydelsen).
I forbindelse med oprensningen af data fremgik det, at nogle data var ukorrekte og at det skyldtes, at der på
nogle af skemaerne var skrevet forkert, f.eks. ukorrekte cpr-numre. Data fra de forskellige papirskemaer blev
indscannet elektronisk under overvågning af en studentermedhjælper ved Aarhus Universitet, som er oplært
heri. Det kan ikke udelukkes, at der kan være fejl eller uklarheder i den håndskrevne tekst på skemaerne fra
det deltagende personale, som ikke er blevet opdaget og dermed er blevet fejlscannet og dermed kan udgøre
en kilde til usikkerhed. Dette vurderes dog ikke at udgøre en risiko for validiteten af data generelt. Endelig kan
det naturligvis ikke udelukkes, at der simpelthen er en vis uoverensstemmelse mellem hjemme-sygeplejepersonalets aktiviteter og de aktiviteter, der er registreret i kommunens system.
I undersøgelsen indgik ikke kontakter med beboere på plejehjem og plejecentre. Dette var baseret på en
vurdering af, at arbejdsbelastning for personalet ville blive uforholdsmæssigt stort i betragtning af, at der pga.
de fleste beboeres tilstand ikke kunne forventes at blive indhentet ret mange borgerskemaer. Men en
beskrivelse af dette arbejdsområde for hjemmesygeplejen fra personalets perspektiv ville have været relevant.
Registreringsskemaerne blev i stort omfang udfyldt fyldestgørende, hvilket indikerer, at det var et brugbart og
meningsfyldt redskab for personalet. Det kan muligvis have sammenhæng med, at der forud for undersøgelsen
var blevet gennemført en række møder, hvor personalet var blevet introduceret både til undersøgelsen
overordnet og til de enkelte skemaer og fremgangsmåden. Samtidig var undersøgelsen forudgået af et
betydeligt logistisk arbejde med at fordele skemaer rundt på de forskellige udkørende centre til henholdsvis
sygeplejerskegruppen og sosu-assistentgruppen og ed inddeling af skemaerne i bunker for de forskellige
ugedage og for hvert deltagende personale. Dette har formentlig bidraget til, at opgaven er forekommet
overkommelig og acceptabel.
I studieperioden, som forløb over fem på hinanden følgende dage, var der et stort antal af de borgere, som fik
besøg og blev registreret i undersøgelsen, som fik besøg gentagne gange. Da et af formålene med undersøgelsen var at sætte fokus på mødet mellem personalet i hjemmesygeplejen og borgerne fra begges perspektiv,
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ville det have været optimalt med et udfyldt borgerskema for hvert registreret besøg. Men af etiske grunde
for ikke at belaste borgerne, skulle disse kun have udleveret spørgeskema én gang.
Som forventeligt var det ikke alle borgere, der ønskede at deltage med at udfylde et spørgeskema, men en
svarprocent på 65,9 % må siges at være tilfredsstillende i betragtning af, at målgruppen her for en stor del
består af borgere med begrænsede ressourcer.
I udviklingen af registreringsskemaet til personalet var vi udfordrede af et stort behov for datamængde overfor den belastning, som udfyldelse af skemaerne ville udgøre. Ved pilottesten fremgik det imidlertid, at det
kun tog få minutter at udfylde skemaet, når det først var blevet gjort et par gange. I forskergruppen endte vi
med at lade skemaet fylde to A4-sider, forside og bagside af ét ark, så der var plads til hjælpetekst til nogle af
de spørgsmål, som der umiddelbart kunne være tvivl om. F.eks. var der en uddybende forklaring til, hvordan
spørgsmålet om den oplevede belastning skulle forstås, altså at der ikke her var tale om plejetyngde, men om
personalets subjektive oplevelse uanset årsag.

Afsluttende kommentarer

Undersøgelsens design viste sig at være passende og relevant for formålet. Projektet var gennemførbart på
trods af, at det indebar en meget stort logistisk udfordring med de mange forskellige skemaer, som de
deltagende hjemmesygeplejersker og sosu-assistenter skulle have overblik over. Eftersom det ikke var muligt
for os som forskere at være til stede ved alle de udkørende centre i forbindelse med opstarten og give hele
personalet individuel information, var alt materialet var inden opstart fordelt ud med skriftlige instruktioner
om, hvilke kasser med hvilke skemaer, der hørte til de forskellige personale gruppe og til hvilke dage. Dette
kunne kun lykkes i kraft af, at størstedelen af personalet forinden på informationsmøder havde fået præsenteret projektet og de forskellige dele, som det indebar. Overordnet fandt personalet projektet relevant og gav
udtryk for at være motiverede for deltagelse og har således været med til at sikre absolut brugbare data.
Det samlede datasæt vil kunne bidrage til at belyse kontakter i hjemmesygeplejen på en ny måde i forhold til
den traditionelle journalbaserede registrering af kontakter med borgerne. De mange variabler, som datasættet
består af, giver gode muligheder for at se mere uddybende på, om der er problemområder, som det er
hensigtsmæssigt at undersøge nærmere, f.eks. om der er visse borgergrupper, som har en mere negativ
oplevelse af kontakterne med personalet og hvilke faktorer, der er relateret hertil. Er det f.eks. kontakterne
med de yngre borgere under 60 år, som personalet oplever som mere belastende, eller er oplevelsen af ikke
at blive inddraget i beslutninger relateret til alder? På den måde kan opgørelser fra dette studier virke
hypotesegenerende og give anledning til nye undersøgelser. Der vil også være områder som vil være relevante
for andre typer af studier; f.eks. vil opgørelser, som omhandler borgernes eller personalets oplevelser kalde
på dyberegående studier af kvalitativt design, men kan tage afsæt i indeværende studies resultater.
Der tegner sig flere perspektiver for relevansen af at gennemføre studier som det indeværende. En gentagelse
af et studie af samme eller tilsvarende design i Silkeborg Kommune ville kunne belyse udviklingen inden for
hjemmesygeplejen. Tilsvarende kunne en undersøgelse på tværs af kommuner være interessant i relation til
sammenligning mellem kommuner, f.eks. i relation til i hvor høj grad hjemmesygeplejersker vurderer, at
plejeopgave kan uddelegeres til sosu-assistenter. Sammen med de øvrige resultater ville Et sådant
sundhedstjenesteforskningsperspektiv på området kunne bidrage yderligere til diskussion af, hvordan ydelser
af sundhedspleje optimeres.
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Bilag 1

Baggrundsoplysninger sygeplejeske

Vejledning i udfyldelse af skemaet
Skemaet udfyldes kun én gang i løbet af ugen.
Brug en blå eller sort kuglepen til at udfylde skemaet med.
Skriv venligst dine initialer med blokbogstaver
Skriv venligst tal så tydeligt som muligt og gerne så tallene ligner nedenstående eksempler:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baggrundsoplysninger
1. Dine initialer (som du bruger ved dokumentation)

2. Hvor mange år har du været uddannet som sygeplejerske?
hele år

eller måneder

3. Hvor mange år har du arbejdet som sygeplejerske i hjemmesygeplejen?

hele år

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

eller måneder

15694

Baggrundsoplysninger SOSU‐assistent

Vejledning i udfyldelse af skemaet
Skemaet udfyldes kun én gang i løbet af ugen.
Brug en blå eller sort kuglepen til at udfylde skemaet med.
Skriv venligst dine initialer med blokbogstaver
Skriv venligst tal så tydeligt som muligt og gerne så tallene ligner nedenstående eksempler:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baggrundsoplysninger
1. Dine initialer (som du bruger ved dokumentation)

2. Hvor mange år har du været uddannet som SOSU‐assistent?
hele år

eller måneder

3. Hvor mange år har du arbejdet som SOSU‐assistent i hjemmesygeplejen?

hele år

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

eller måneder

57925

Bilag 2

Registreringsskema sygeplejerske

Vejledning i udfyldelse af skemaet
Skemaet udfyldes efter hver kontakt med en borger.
Brug en blå eller sort kuglepen til at udfylde skemaet med.
I afkrydsningsfelter sætter du krydset midt i feltet. Hvis du fortryder et kryds, streger du krydset
ud og sætter et nyt kryds
Kryds sættes sådan

Kryds rettes sådan

Nogle spørgsmål skal besvares med tal. Skriv venligst så tydeligt som muligt − og gerne så tallene
ligner nedenstående eksempler:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hvem udfylder skemaet?
1. Dine initialer (som du bruger ved dokumentation)

Borgerkontakten

-

2. Borgerens cpr‐nummer
eller (i mangel af cpr‐nummer)
Køn
Mand

Kvinde

Fødselsår

3. Kontakttype (sæt kun ét kryds)

Hjemmebesøg

Borgeren kom ind på plejecentret

4. Besøgstype (sæt kun ét kryds)

Planlagt

Akut (ekstra i forhold til kørelisten)

Er det første besøg af sygeplejerske efter udskr. fra sygehus (uanset besøg før indlæggelse)?
Ja
Nej
Hvis akut, skønner du så, at dette besøg var indlæggelsesforebyggende?
Her bedes du vurdere, om borgeren ville være blevet indlagt, hvis han/hun ikke havde fået dette konkrete besøg.
Ja

Nej

5. Er du én af de faste sygeplejersker hos denne borger?

Ved ikke
Ja

Nej

6. Kontaktens årsag. Angiv den formelle årsag ifølge planen (sæt evt. flere krydser)
Medicinadministration

Kateterpleje

Afføringsrelateret pleje

Sårpleje

Ernæring‐ og væskepleje

Kompressionsforbinding/strømpe

Palliation

Hjemmedialyse

Vejledning/rådgivning

Støtte til pårørende

Pleje omkring indstikssted

Pleje vedr. respiration/cirkulation

Uddyb evt._____________________________________________________________________________
Kodefelt

7. Ekstraproblemer udover det planlagte (sæt evt. flere krydser)
Somatiske

Rådgivning/vejledning

Psykiske/sociale

Administrative/praktiske opgaver

Støtte til pårørende

Andet

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

Fortsæt på bagsiden
51336

Registreringsskema sygeplejerske
8. Eventuelle øvrige tiltag i løbet af besøget (sæt evt. flere krydser)
Etablering af ekstra sygepleje

Kontakt til egen læge

Etablering af (ekstra) hjemmehjælp

Kontakt til sygehusafdeling

Kontakt vedr. hjælpemidler

Kontakt til Akutteam

Andet

9. Var den opgave, der fremgik af kørelisten, den egentlige opgave for at komme i hjemmet, eller var den en
”undskyldning” for at komme inden for?
Ja

Nej

Hvis ja, angiv den evt. egentlige årsag (som ikke fremgår af planen)
Kodefelt

10. Kunne opgaven have været varetaget af en anden fagperson?
Hvis ja, hvilke(n)? (sæt evt. flere kryds)

SOSU‐assistent

Ja

Nej

SOSU‐hjælper

Terapeut

Angiv evt. anden fagperson _____________________________________________________________
Kodefelt

11. Svarede den planlagte tid med borgeren cirka til den anvendte tid?

Ja

Nej

Hvis du brugte mere tid end planlagt, så angiv ca. hvor meget mere. (Antal minutter)
Hvis du brugte mindre tid end planlagt, så angiv ca. hvor meget mindre. (Antal minutter)
Angiv årsag __________________________________________________________________________
Kodefelt

12. Angiv fra 1‐10, hvor belastende du oplevede kontakten, dvs. din subjektive oplevelse uanset årsag.
Her bedes du vurdere, i hvor grad du oplevede, at kontakten føltes belastende, uanset om belastningen skyldtes
problemer af sproglig, kulturel eller kognitiv art, eller hvis den af andre grunde forekom
tung/frustrerende/utilfredsstillende for dig eller føltes let og positiv.
(1=slet ikke belastende, 10=meget belastende)
Angiv evt. årsag ______________________________________________________________________

Kodefelt

13. Vurderer du, at denne borger er blandt de mest sårbare borgere i hjemmesygeplejen?
Silkeborg Kommune definerer sårbare borgere som dem:
1. der er væsentligt begrænsede i deres aktivitets‐ og deltagelsesniveau pga. funktionsnedsættelse og
2. som kun har få personlige ressourcer og
3. som står uden eller med begrænset netværk
OBS alle tre kriterier skal være opfyldt, for at borgeren kan betegnes som blandt de mest sårbare
Ja

Nej

Ved ikke

14. Er der udleveret et spørgeskema om hjemmesygeplejen til borgeren ved dette besøg?

Ja

Nej

Sprogproblemer

Andet

Hvis nej, angiv primær årsag (sæt kun ét kryds)
Udleveret tidligere

Sygdom

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

Etiske hensyn

51336

Bilag 3

Registreringsskema SOSU

Vejledning i udfyldelse af skemaet
Skemaet udfyldes efter hver kontakt med en borger.
Brug en blå eller sort kuglepen til at udfylde skemaet med.
I afkrydsningsfelter sætter du krydset midt i feltet. Hvis du fortryder et kryds, streger du krydset
ud og sætter et nyt kryds
Kryds sættes sådan

Kryds rettes sådan

Nogle spørgsmål skal besvares med tal. Skriv venligst så tydeligt som muligt − og gerne så tallene
ligner nedenstående eksempler:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hvem udfylder skemaet?
1. Dine initialer (som du bruger ved dokumentation)

Borgerkontakten

-

2. Borgerens cpr‐nummer
eller (i mangel af cpr‐nummer)
Køn
Mand

Kvinde

Fødselsår

3. Kontakttype

Hjemmebesøg

Borgeren kom ind på plejecentret

4. Besøgstype

Planlagt

Akut (ekstra i forhold til kørelisten)

Er det første besøg af SOSU‐assistent efter udskr. fra sygehus (uanset besøg før indlæggelse)?
Ja
Nej
Hvis akut, skønner du så, at dette besøg var indlæggelsesforebyggende?
Her bedes du vurdere, om borgeren ville være blevet indlagt, hvis han/hun ikke havde fået dette konkrete besøg.
Ja

Nej

Ved ikke

5. Kontaktens årsag. Angiv den formelle årsag ifølge planen (sæt evt. flere krydser)
Medicinadministration

Kateterpleje

Afføringsrelateret pleje

Sårpleje

Ernæring‐ og væskepleje

Kompressionsforbinding/strømpe

Palliation

Hjemmedialyse

Vejledning/rådgivning

Støtte til pårørende

Pleje omkring indstikssted

Pleje vedr. respiration/cirkulation

Uddyb evt._____________________________________________________________________________
Kodefelt

6. Ekstraproblemer udover det planlagte (sæt evt. flere krydser)
Somatiske

Rådgivning/vejledning

Psykiske/sociale

Administrative/praktiske opgaver

Støtte til pårørende

Andet

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

Fortsæt på bagsiden
51755

Registreringsskema SOSU
7. Eventuelle øvrige tiltag i løbet af besøget (sæt evt. flere krydser)
Etablering af ekstra sygepleje

Kontakt til egen læge

Etablering af (ekstra) hjemmehjælp

Kontakt til sygehusafdeling

Kontakt vedr. hjælpemidler

Kontakt til Akutteam

Andet

8. Var den opgave, der fremgik af kørelisten, den egentlige opgave for at komme i hjemmet, eller var den en
”undskyldning” for at komme inden for?
Ja

Nej

Hvis ja, angiv den evt. egentlige årsag (som ikke fremgår af planen)
Kodefelt

9. Svarede den planlagte tid med borgeren cirka til den anvendte tid?

Ja

Nej

Hvis du brugte mere tid end planlagt, så angiv ca. hvor meget mere. (Antal minutter)
Hvis du brugte mindre tid end planlagt, så angiv ca. hvor meget mindre. (Antal minutter)
Angiv årsag __________________________________________________________________________
Kodefelt

10. Angiv fra 1‐10, hvor belastende du oplevede kontakten, dvs. din subjektive oplevelse uanset årsag.
Her bedes du vurdere, i hvor grad du oplevede, at kontakten føltes belastende, uanset om belastningen skyldtes
problemer af sproglig, kulturel eller kognitiv art, eller hvis den af andre grunde forekom
tung/frustrerende/utilfredsstillende for dig eller føltes let og positiv.
(1=slet ikke belastende, 10=meget belastende)
Angiv evt. årsag ______________________________________________________________________

Kodefelt

11. Vurderer du, at denne borger er blandt de mest sårbare borgere i hjemmesygeplejen?
Silkeborg Kommune definerer sårbare borgere som dem:
1. der er væsentligt begrænsede i deres aktivitets‐ og deltagelsesniveau pga. funktionsnedsættelse og
2. som kun har få personlige ressourcer og
3. som står uden eller med begrænset netværk
OBS alle tre kriterier skal være opfyldt, for at borgeren kan betegnes som blandt de mest sårbare
Ja

Nej

Ved ikke

12. Er der udleveret et spørgeskema om hjemmesygeplejen til borgeren ved dette besøg?

Ja

Nej

Sprogproblemer

Andet

Hvis nej, angiv primær årsag (sæt kun ét kryds)
Udleveret tidligere

Sygdom

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

Etiske hensyn

51755

Bilag 4

Informeret borgersamtykke

Informeret samtykke

Borgerens cpr‐nummer

-

Vedr. undersøgelsen: Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen
Formålet med projektet er at undersøge mødet mellem borger og plejepersonalet i hjemmesygeplejen,
særligt borgerens oplevelse af mødet og af hjemmet som arbejdsplads.
Til indhentning af data anvender plejepersonalet et registreringsskema om besøget, og borgeren får
udleveret et spørgeskema om oplevelsen af besøget og om eget helbred. Derudover vil data fra
hjemmesygeplejens journalsystem og relevante sundhedsregistre blive inddraget.
Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig, og dit valg har ingen indflydelse på din pleje og
behandling. Du kan til enhver tid kontakte de projektansvarlige og trække dig fra undersøgelsen ved at
bede om at få personfølsomme data slettet (cpr‐nummer, navn og adresse).
Al information i undersøgelsen vil blive anonymiseret, så ingen deltagere vil kunne identificeres. Når
undersøgelsen er afsluttet, vil personfølsomme oplysninger blive slettet og makuleret.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg
Kommune samt Aarhus Universitet. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet.
Ved eventuelle spørgsmål kan følgende projektansvarlige ved Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
kontaktes: Grete Moth, tlf. 8755 2142, email: grmo@via.dk

Jeg giver hermed tilladelse til, at plejepersonalet i forbindelse med undersøgelsen må videregive mit CPR
nummer samt det udfyldte registreringsskema til de projektansvarlige. Endvidere giver jeg tilladelse til, at
disse må sammenkobles med data fra Det Centrale Personregister samt relevante sundhedsregistre og
med data fra hjemmesygeplejens journalsystem.
Jeg er indforstået med:
1. At deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse.
2. At jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse.
3. At personfølsomme data vil blive slettet og makuleret efter undersøgelsens afslutning.

Dato _____________________ Underskrift ________________________________________________

Afleveres underskrevet til en sygeplejerske eller en SOSU‐assistent, men ikke til andre

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

58144

Kodefelt

Bilag 5

Invitation til deltagelse i undersøgelse af hjemmeplejen
Vi skriver til dig for at invitere dig til at deltage i en videnskabelig undersøgelse. Grunden til, at vi
henvender os til lige netop dig er, at du jævnligt får besøg af den kommunale hjemmesygepleje.
Formålet med undersøgelsen er at få mere viden om mødet mellem borger og sundhedspersonale i
hjemmesygeplejen, særligt borgerens oplevelse af mødet og af hjemmet som arbejdsplads. Mere
viden om området er en forudsætning for, at borgere fremover kan få den bedste service.
Hvis du vil deltage, skal du blot udfylde et spørgeskema om oplevelsen af et besøg og dit helbred.
Plejepersonalet vil også anvende et registreringsskema om besøget. Derudover vil undersøgelsen
inddrage data fra hjemmesygeplejens journalsystem og udvalgte sundhedsregistre.
Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig, og dit valg har ingen indflydelse på din pleje og
behandling. Du kan til enhver tid kontakte de projektansvarlige og trække dig fra undersøgelsen.
Dine oplysninger er anonyme
Al information i undersøgelsen vil blive anonymiseret, så ingen deltagere vil kunne identificeres.
Når de nødvendige data er indhentet, vil personfølsomme oplysninger blive slettet og makuleret.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen,
Silkeborg Kommune samt Aarhus Universitet. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Grete Moth (telefon: 8755
2142, e‐mail: grmo@via.dk). Du kan også få hjælp i telefonen til at udfylde spørgeskemaet.
Din deltagelse er vigtig. Dine svar vil bidrage med værdifuld viden om, hvordan vi bedst fremmer et
godt samarbejde mellem borgerne og hjemmeplejen. Vi håber, at du har lyst til at være med!
Med venlig hilsen

Grete Moth
Sygeplejerske, adjunkt
Sygeplejeskolen i Silkeborg
VIA University College

Ane Birgitte Telén Andersen
Sygeplejerske, adjunkt
Sygeplejeskolen i Silkeborg
VIA University College

Martha Højgaard
Sektionsleder
Sekt. for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje
Silkeborg Kommune

Det udfyldte skemaet lægges det i den vedlagte kuvert og sendes med posten (portoen er betalt)
eller afleveres (i kuverten) næste gang, du få besøg af hjemmesygeplejen

1

Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet
Læs venligst spørgsmålene omhyggeligt, inden du svarer.
Svarene i skemaet bliver aflæst maskinelt. Derfor beder vi dig om følgende:
1. Du skal benytte en blå eller sort kuglepen.
2. Skriv venligst med blokbogstaver, når spørgsmålene skal besvares med tekst.
3. Hvis du afkrydser forkert, streger du blot det forkerte ud og sætter et nyt kryds.
Eksempel:
Korrekt afkrydsning:
Fortrudt afkrydsning:

Når du har besvaret spørgeskemaet, returneres det i vedlagte frankerede svarkuvert.

2

Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen

De følgende spørgsmål handler om det besøg af hjemmesygeplejersken, hvor du fik
udleveret spørgeskemaet. Hvis kontakten foregik på plejecenteret, bedes du besvare med
tanke på denne kontakt.
1. Havde du besøg af den hjemmesygeplejerske, som plejer at komme hos dig? (sæt kun ét kryds)
Ja

Nej

Ved ikke

Hvis ja: Hvor vigtigt var det for dig, at det var den sædvanlige hjemmesygeplejerske? (sæt kun ét kryds)
Meget vigtigt
Lidt vigtigt
Ikke særlig vigtigt
Ligegyldigt
Ved ikke
2. Talte du med hjemmesygeplejersken om andet end dét, der var anledningen til besøget?
Ja

Nej

De følgende udsagn handler om din oplevelse af hjemmesygeplejerskens besøg.
Du bedes sætte kryds ved det svar, der passer bedst med din oplevelse.
3. Vi havde en god samtale (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
4. Jeg følte, jeg havde tillid til det, der foregik (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
5. Hjemmesygeplejersken forstod, hvad jeg havde på hjerte (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
VIA University College
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6. Jeg følte, at der blev taget hånd om mig (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
7. Det var lidt svært at komme på bølgelængde med hjemmesygeplejersken (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
8. Der gik for meget tid med småsnak (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
9. Det var lidt svært at stille spørgsmål (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
10. Vigtige beslutninger blev truffet hen over hovedet på mig (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
11. Var der afsat tid nok til besøget? (sæt kun ét kryds)
Ja, bestemt
Ja, nogenlunde
Nej
Ved ikke
Uddyb evt.:__________________________________________________________________________
VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg
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Kodefelt

Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen

12. Passede besøgstidspunktet for dig? (sæt kun ét kryds)
Ja
Nogenlunde
Nej
Hvis nej: Angiv evt. begrundelse___________________________________________________________

Kodefelt

13. Havde du indflydelse på tidspunktet for besøget? (sæt kun ét kryds)
Ja
Til en vis grad
Nej
Uddyb evt.:___________________________________________________________________________

Kodefelt

14. Oplevede du, at du skulle vente på hjemmesygeplejersken? (sæt kun ét kryds)
Ja, men ventetiden var acceptabel
Ja, ventetiden var for lang
Nej
Uddyb evt.:____________________________________________________________________________
15. Var hjemmesygeplejersken nærværende? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
16. Blev du inddraget i det, der foregik under besøget? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
17 Var du tryg ved det, der foregik under besøget? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg
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Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen
18. Fik du indfriet dine forventninger til besøget? (sæt kun ét kryds)
Nej, overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Fuldstændigt

De følgende 2 spørgsmål handler om din generelle oplevelse af at modtage hjemmesygepleje
19. Er der en rød tråd i den hjemmesygepleje, du modtager? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
20. Påvirker det dit hjems udseende, at du modtager hjemmesygepleje? (sæt kun ét kryds)
(f.eks. pga. plejeudstyr, der står fremme)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ikke relevant
Hvis du oplever, at det påvirker dit hjem, tænker du så, at det er … (sæt kun ét kryds)
... meget generende

... lidt generende

... slet ikke generende

Ved ikke

De følgende spørgsmål drejer sig om på forskellig måde at få et billede af dig og din
baggrund.
21. Har du gennem de seneste tre måneder haft én eller flere af følgende sygdomme eller
helbredsproblemer? (Sæt kryds ved alle relevante lidelser)
Hjertekarsygdom, f.eks. forhøjet blodtryk
Kræft
Depression
Psykiske problemer, f.eks. angst eller stress
Astma
Sukkersyge
KOL
Slidgigt
Knogleskørhed
Nej
Andre kroniske lidelser
Uddyb evt.:___________________________________________________________________________
VIA University College
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22. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds)
Fremragende
Vældig godt
Godt
Mindre godt
Dårligt
23. Ryger du? (Sæt kun ét kryds)
Ja

Nej

Nej, er stoppet

Hvis ja: Hvor ofte ryger du? (Sæt kun ét kryds)
Dagligt

Én til flere gange om ugen

Én til flere gange om måneden

Sjældent

24. Drikker du alkohol?
Ja

Nej

Hvis ja: Har du nogensinde inden for det seneste år…

Ja

Nej

... tænkt, at du skulle skære ned på dit alkoholforbrug?
... ladet dig irritere over, at andre kritiserede dit alkoholforbrug?
... følt skyld over dit alkoholforbrug?
... straks fra morgenstunden taget en genstand for at berolige
nerverne eller komme dig over dine tømmermænd?
25. Bor du alene?
Ja

Nej

Hvis nej: Hvem bor du sammen med? (Sæt evt. flere krydser)
Ægtefælle/samlever
Barn/børn
Anden familie
Anden/andre
26. Hvor ofte er du i kontakt med familie, venner og bekendte i form af besøg? (Sæt kun ét kryds)
Dagligt eller næsten dagligt
Et par gange om ugen
Et par gange om måneden
Sjældnere end et par gange om måneden
Aldrig
Ved ikke
VIA University College
Nattergalevej 1
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27. Hvor ofte er du i kontakt med familie, venner og bekendte via telefon eller computer (Skype, e‐mail,
Facebook eller lignende)? (Sæt kun ét kryds)
Dagligt eller næsten dagligt
Et par gange om ugen
Et par gange om måneden
Sjældnere end et par gange om måneden
Aldrig
Ved ikke
28. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? (sæt kun ét kryds)
Ja, ofte
Ja, en gang imellem
Ja, sjældent
Nej
Ved ikke
29. Hvad er din højeste gennemførte uddannelse? (Sæt kun ét kryds)
Grundskole
Gymnasieuddannelse (eller tilsvarende)
Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. håndværker)
Kort videregående uddannelse (under 3 års varighed)
Mellemlang videregående uddannelse (3‐4 års varighed)
Lang videregående uddannelse (5 års varighed eller mere)
Andet. Beskriv venligst nærmere: ____________________________________________________ Kodefelt
30. Hvad er din nuværende stilling? (Sæt kun ét kryds)
Folkepensionist eller efterlønner
Førtidspensionist
Selvstændig
Lønmodtager (inkl. på orlov)
Arbejdsløs, sygemeldt uden job eller uden arbejde af andre grunde end ovennævnte
Andet. Beskriv venligst nærmere: ____________________________________________________

Mange tak, fordi du tog dig tid til at udfylde skemaet.
VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg
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Invitation til deltagelse i undersøgelse af hjemmeplejen
Vi skriver til dig for at invitere dig til at deltage i en videnskabelig undersøgelse. Grunden til, at vi
henvender os til lige netop dig er, at du jævnligt får besøg af den kommunale hjemmesygepleje.
Formålet med undersøgelsen er at få mere viden om mødet mellem borger og sundhedspersonale i
hjemmesygeplejen, særligt borgerens oplevelse af mødet og af hjemmet som arbejdsplads. Mere
viden om området er en forudsætning for, at borgere fremover kan få den bedste service.
Hvis du vil deltage, skal du blot udfylde et spørgeskema om oplevelsen af et besøg og dit helbred.
Plejepersonalet vil også anvende et registreringsskema om besøget. Derudover vil undersøgelsen
inddrage data fra hjemmesygeplejens journalsystem og udvalgte sundhedsregistre.
Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig, og dit valg har ingen indflydelse på din pleje og
behandling. Du kan til enhver tid kontakte de projektansvarlige og trække dig fra undersøgelsen.
Dine oplysninger er anonyme
Al information i undersøgelsen vil blive anonymiseret, så ingen deltagere vil kunne identificeres.
Når de nødvendige data er indhentet, vil personfølsomme oplysninger blive slettet og makuleret.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen,
Silkeborg Kommune samt Aarhus Universitet. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Grete Moth (telefon: 8755
2142, e‐mail: grmo@via.dk). Du kan også få hjælp i telefonen til at udfylde spørgeskemaet.
Din deltagelse er vigtig. Dine svar vil bidrage med værdifuld viden om, hvordan vi bedst fremmer et
godt samarbejde mellem borgerne og hjemmeplejen. Vi håber, at du har lyst til at være med!
Med venlig hilsen

Grete Moth
Sygeplejerske, adjunkt
Sygeplejeskolen i Silkeborg
VIA University College

Ane Birgitte Telén Andersen
Sygeplejerske, adjunkt
Sygeplejeskolen i Silkeborg
VIA University College

Martha Højgaard
Sektionsleder
Sekt. for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje
Silkeborg Kommune

Det udfyldte skemaet lægges det i den vedlagte kuvert og sendes med posten (portoen er betalt)
eller afleveres (i kuverten) næste gang, du få besøg af hjemmesygeplejen

1

Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet
Læs venligst spørgsmålene omhyggeligt, inden du svarer.
Svarene i skemaet bliver aflæst maskinelt. Derfor beder vi dig om følgende:
1. Du skal benytte en blå eller sort kuglepen.
2. Skriv venligst med blokbogstaver, når spørgsmålene skal besvares med tekst.
3. Hvis du afkrydser forkert, streger du blot det forkerte ud og sætter et nyt kryds.
Eksempel:
Korrekt afkrydsning:
Fortrudt afkrydsning:

Når du har besvaret spørgeskemaet, returneres det i vedlagte frankerede svarkuvert.

2

Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen

De følgende spørgsmål handler om det besøg af SOSU‐assistenten, hvor du fik udleveret
spørgeskemaet. Hvis kontakten foregik på plejecenteret, bedes du besvare med tanke på
denne kontakt.
1. Havde du besøg af den SOSU‐assistent, som plejer at komme hos dig? (sæt kun ét kryds)
Ja

Nej

Ved ikke

Hvis ja: Hvor vigtigt var det for dig, at det var den sædvanlige SOSU‐assistent? (sæt kun ét kryds)
Meget vigtigt
Lidt vigtigt
Ikke særlig vigtigt
Ligegyldigt
Ved ikke
2. Talte du med SOSU‐assistenten om andet end dét, der var anledningen til besøget?
Ja

Nej

De følgende udsagn handler om din oplevelse af SOSU‐assistentens besøg.
Du bedes sætte kryds ved det svar, der passer bedst med din oplevelse.
3. Vi havde en god samtale (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
4. Jeg følte, jeg havde tillid til det, der foregik (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
5. SOSU‐assistenten forstod, hvad jeg havde på hjerte (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
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6. Jeg følte, at der blev taget hånd om mig (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
7. Det var lidt svært at komme på bølgelængde med SOSU‐assistenten (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
8. Der gik for meget tid med småsnak (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
9. Det var lidt svært at stille spørgsmål (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
10. Vigtige beslutninger blev truffet hen over hovedet på mig (sæt kun ét kryds)
Helt enig
Enig
Både og
Uenig
Helt uenig
11. Var der afsat tid nok til besøget? (sæt kun ét kryds)
Ja, bestemt
Ja, nogenlunde
Nej
Ved ikke
Uddyb evt.:__________________________________________________________________________
VIA University College
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12. Passede besøgstidspunktet for dig? (sæt kun ét kryds)
Ja
Nogenlunde
Nej
Hvis nej: Angiv evt. begrundelse___________________________________________________________

Kodefelt

13. Havde du indflydelse på tidspunktet for besøget? (sæt kun ét kryds)
Ja
Til en vis grad
Nej
Uddyb evt.:___________________________________________________________________________

Kodefelt

14. Oplevede du, at du skulle vente på SOSU‐assistenten? (sæt kun ét kryds)
Ja, men ventetiden var acceptabel
Ja, ventetiden var for lang
Nej
Uddyb evt.:____________________________________________________________________________
15. Var SOSU‐assistenten nærværende? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
16. Blev du inddraget i det, der foregik under besøget? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
17 Var du tryg ved det, der foregik under besøget? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

VIA University
University College
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VIA
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Kortlægning og Oplevelse af Sygeplejen i det nære sundhedsvæsen
18. Fik du indfriet dine forventninger til besøget? (sæt kun ét kryds)
Nej, overhovedet ikke

Lidt

Noget

En del

Fuldstændigt

De følgende 2 spørgsmål handler om din generelle oplevelse af at modtage hjemmesygepleje
19. Er der en rød tråd i den hjemmesygepleje, du modtager? (sæt kun ét kryds)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
20. Påvirker det dit hjems udseende, at du modtager hjemmesygepleje? (sæt kun ét kryds)
(f.eks. pga. plejeudstyr, der står fremme)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ikke relevant
Hvis du oplever, at det påvirker dit hjem, tænker du så, at det er … (sæt kun ét kryds)
... meget generende

... lidt generende

... slet ikke generende

Ved ikke

De følgende spørgsmål drejer sig om på forskellig måde at få et billede af dig og din
baggrund.
21. Har du gennem de seneste tre måneder haft én eller flere af følgende sygdomme eller
helbredsproblemer? (Sæt kryds ved alle relevante lidelser)
Hjertekarsygdom, f.eks. forhøjet blodtryk
Kræft
Depression
Psykiske problemer, f.eks. angst eller stress
Astma
Sukkersyge
KOL
Slidgigt
Knogleskørhed
Nej
Andre kroniske lidelser
Uddyb evt.:___________________________________________________________________________
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22. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds)
Fremragende
Vældig godt
Godt
Mindre godt
Dårligt
23. Ryger du? (Sæt kun ét kryds)
Ja

Nej

Nej, er stoppet

Hvis ja: Hvor ofte ryger du? (Sæt kun ét kryds)
Dagligt

Én til flere gange om ugen

Én til flere gange om måneden

Sjældent

24. Drikker du alkohol?
Ja

Nej

Hvis ja: Har du nogensinde inden for det seneste år…

Ja

Nej

... tænkt, at du skulle skære ned på dit alkoholforbrug?
... ladet dig irritere over, at andre kritiserede dit alkoholforbrug?
... følt skyld over dit alkoholforbrug?
... straks fra morgenstunden taget en genstand for at berolige
nerverne eller komme dig over dine tømmermænd?
25. Bor du alene?
Ja

Nej

Hvis nej: Hvem bor du sammen med? (Sæt evt. flere krydser)
Ægtefælle/samlever
Barn/børn
Anden familie
Anden/andre
26. Hvor ofte er du i kontakt med familie, venner og bekendte i form af besøg? (Sæt kun ét kryds)
Dagligt eller næsten dagligt
Et par gange om ugen
Et par gange om måneden
Sjældnere end et par gange om måneden
Aldrig
Ved ikke
VIA University College
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg
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27. Hvor ofte er du i kontakt med familie, venner og bekendte via telefon eller computer (Skype, e‐mail,
Facebook eller lignende)? (Sæt kun ét kryds)
Dagligt eller næsten dagligt
Et par gange om ugen
Et par gange om måneden
Sjældnere end et par gange om måneden
Aldrig
Ved ikke
28. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? (sæt kun ét kryds)
Ja, ofte
Ja, en gang imellem
Ja, sjældent
Nej
Ved ikke
29. Hvad er din højeste gennemførte uddannelse? (Sæt kun ét kryds)
Grundskole
Gymnasieuddannelse (eller tilsvarende)
Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. håndværker)
Kort videregående uddannelse (under 3 års varighed)
Mellemlang videregående uddannelse (3‐4 års varighed)
Lang videregående uddannelse (5 års varighed eller mere)
Andet. Beskriv venligst nærmere: ____________________________________________________ Kodefelt
30. Hvad er din nuværende stilling? (Sæt kun ét kryds)
Folkepensionist eller efterlønner
Førtidspensionist
Selvstændig
Lønmodtager (inkl. på orlov)
Arbejdsløs, sygemeldt uden job eller uden arbejde af andre grunde end ovennævnte
Andet. Beskriv venligst nærmere: ____________________________________________________

Mange tak, fordi du tog dig tid til at udfylde skemaet.
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