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Praksispersonalet kan arbejde med at skabe bedre sektorovergange.  
Her kommer nogle bud på, hvordan det kan gøres, fx med en 
”besøgsplanlægger.

Vi mangler i sundhedsvæsenet erfaring 
med, hvad der skal til for, at samarbejdet 

på tværs af sektorer bliver en succes (1), og udvik-
ling af dette samarbejde er en politisk presseren-
de opgave, der bør prioriteres højt. 

Samarbejdet mellem det kommunalt sygeple-
jefaglige personale og almen praksis har altid ek-
sisteret, men er i takt med en voksende ældrebe-
folkning og kortere indlæggelser blevet mere om-
fattende. Der er følgelig en øget risiko for, at læ-
gen, i et virvar af korrespondancer, medicinbestil-
linger og epikriser, mister overblikket.

I et samarbejdsprojekt mellem almen praksis 

Samarbejde med det kommunalt 
sygeplejefaglige personale 
om den ældre, svækkede borger
– hvordan kan praksispersonalet bidrage?

Af Anita Mink. Grafik: Heidi Borg

og det sygeplejefaglige personale på Frederiksbergs 
plejecentre (2014-2016) (2) blev der peget på flere 
forhold, der kunne bidrage til at forbedre samar-
bejdet. Resultatet blev en model med flere vigtige 
elementer, eksempelvis forbedret kommunikati-
on, brug af akut sygeplejeteam, palliative forløb 
og planlagte lægebesøg. 

Det er ud fra mine erfaringer fra projektet på Fre-
deriksberg og de efterfølgende ændringer, vi fore-
tog i vores egen klinik, at jeg skriver denne artikel. 

Projektet gav anledning til overvejelser om, hvad 
vi i almen praksis kan gøre anderledes for at blive 
bedre til at samarbejde; ikke kun af hensyn til en 
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Langt de fleste ældre, svækkede patienter, der ikke længere kan komme 
i klinikken, har helbredsmæssige problemer eller kognitiv svækkelse, 
der kræver lægefaglig indsats.

bedre patientbehandling, men også for at opnå 
større arbejdsglæde og fornuftig økonomi. 

Vi foretog 3 væsentlige ændringer i vores klinik 
1) prioritering af planlagte besøg 2) uddelegering 
af besøgsplanlægning til praksispersonale og 3) 
udfærdigelse af retningslinjer for praksisperso-
nalets håndtering af de kommunalt sygeplejefag-
lige henvendelser.

Prioritering af planlagte besøg
Langt de fleste ældre, svækkede patienter, der ikke 
længere kan komme i klinikken, har helbreds-
mæssige problemer eller kognitiv svækkelse, der 
kræver lægefaglig indsats. I stedet for at vente, til 
behovet bliver akut, har vi forsøgt en forebyggen-
de strategi, hvor lægens besøg i videst muligt om-
fang forsøges planlagt. Det er hensigtsmæssigt for 
læge-patient relationen, og vi oplever at lægen, med 
patienten i frisk erindring, er bedre til at løse lø-

bende henvendelser. Desuden har det givet mere 
ro i hverdagen og bedre økonomi, fordi planlagte 
besøg i forbindelse med årlige helbredsvurderin-
ger, udskrivelser og palliation, er bedre honoreret.

Til formålet forhåndsreserveres der i besøgs-
kalenderen 2 timer hver anden uge hos klinikkens 
to læger. 

Hvordan udvælges 
patienten til et planlagt besøg?
Både læger og praksispersonalet i vores klinik skal 
gøre sig overvejelser om planlagte lægebesøg, når 
patienten ikke længere selv kan komme i klinik-
ken, og hvor patienten:
• Er tiltagende kognitivt svækket og udebliver fra 

kontroller. 
• Har helbredsmæssige problemer.   
• Får flere medicinske præparater.
• Er afsluttet efter sygehusforløb eller indflytning 

i plejebolig.
• Ikke længere kontakter lægen, hvorfor henven-

delsen følgelig kommer fra det kommunalt sy-
geplejefaglige personale.

• Har behov for palliation eller vurdering, når 
patienten skønnes døende.

Planlægning 
Den konkrete planlægning er uddelegeret til én 
blandt personalet til formålet udvalgt: en besøgs-
planlægger. 

Når praksispersonale eller læge mener, at et 
planlagt besøg kan være relevant, konfereres det 
med patientens faste læge. Derefter sørger besøgs-
planlæggeren for at booke og koordinere aftalen. 

ARTIKLER
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Én ny form for henvendelser, som praksispersonalet skal kende til, er 
henvendelser, hvor det sygeplejefaglige personale har fundet en patient 
livløs, og hvor det skønnes, at genoplivningsforsøg er omsonst.

Samarbejdet med kommunens 
sygeplejefaglige personale i hverdagen
Når vi har fokus på samarbejdet, er et vigtigt ele-
ment at sørge for retningslinjer til vores eget prak-
sispersonale for, hvordan henvendelser fra det 
kommunalt sygeplejefaglige personale ønskes 
håndteret i hverdagen. Nedenfor vil jeg berøre de 
vigtigste punkter.

Elektronisk kommunikation 
med det sygeplejefaglige personale
Elektroniske korrespondancer skal besvares af al-
men praksis inden for 3 hverdage (svartid på 5 ka-
lenderdage), medens det kommunalt sygepleje-
faglige personale skal besvare inden kl. 10 den 
følgende hverdag. 

Korrespondancer, der vedrører akutte problem-
stillinger, returneres med besked om, at korre-
spondancer kun skal anvendes til ikke-akutte hen-
vendelser og med information om klinikkens te-
lefontider. Om muligt tager lægen telefonisk kon-
takt til det sygeplejefaglige personale.

Telefoniske henvendelser
Når det kommunalt sygeplejefaglige personale 
ringer vedrørende en patient, skal vores praksisper-
sonale sørge for at få navn, titel og telefonnum-
mer samt informationer om relevante observati-
oner (eksempelvis temperatur, blodtryk, puls og 
information om almen tilstand). Hvis der ikke er 
foretaget relevante observationer, skal disse fore-
tages, inden lægen ringer tilbage. 

Der skal skelnes mellem akutte henvendelser, 
eksempelvis brystsmerter, hvor henvendelsen stil-
les direkte ind til lægen, og henvendelser, der kan 
vente, til lægen har tid efter næste patient eller 
senere på dagen. 

Én ny form for henvendelser, som praksisper-
sonalet skal kende til, er henvendelser, hvor det 

Kommunikation (rød, gul, grøn) 

Akut henvendelse 
– altid telefonisk kontakt til lægen 
• Alvorlige fald eller traumer. Faretruende påvirk-

ning af cirkulation/respiration.
• Akut opståede smerter el. blødninger. Infektio-

ner, der påvirker tilstanden.

Sub-akut – telefonkontakt, 
samme dag el. førstkommende hverdag
(hvis korrespondance sendes: telefonisk 
opfølgning) 
• Forværring af smertetilstand. Drøftelse af bebo-

erens tilstand ud fra personalets observationer.
• Store ændringer i beboers tilstand, som ikke er 

akut. 

Orientering til lægen 
– korrespondancemeddelelse
• Svartid læge: 3 hverdage (op til 5 dage) – kommu-

ne: hverdage inden kl. 10.
• Orientering om beboers tilstand, evaluere be-

handling, opfordre til planlagt besøg. 
• Henvendelse skal være kort, præcis og ikke inde-

holde flere emner.

Kredit: Praktiserende læge Berit Lavik

sygeplejefaglige personale har fundet en patient 
livløs, og hvor det skønnes, at genoplivningsfor-
søg er omsonst. Praksispersonalet skal her straks 
stille opkaldet ind til lægen med henblik på umid-
delbart fravalg af genoplivningsforsøg (3).

Henvendelser vedrørende receptfornyelser
Ved receptfornyelse påtager den praktiserende 
læge sig behandlingsansvar. 

Følges patienten i et ambulatorium, er det læ-
gen dér, der skal udskrive recepter og sørge for, at 
patienten har en recept, der løber frem til næste 
kontrol. 
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Det er en lægefaglig opgave at ordinere en prøve og afgive prøvesvar. 
Det sygeplejefaglige personale skal observere og henvende sig ved 
forværring i patientens tilstand. 

Når behandlingsforløbet er afsluttet, og epikri-
se med behandlingsplan er modtaget, er behand-
lingsansvaret overdraget til den praktiserende læge: 
Ved receptfornyelse i denne situation skal prak-
sispersonalet sørge for, at der aftales opfølgning 
af den praktiserende læge, og patienten får recept 
frem til kontrol/planlagt besøg (4).

Er behandlingsforløbet ikke afsluttet, skal pa-
tienten kontakte ambulatoriet med henblik på re-
ceptfornyelse. Mangler patienten medicin, kan en 
kort recept udstedes, indtil kontakt til relevant 
ambulatorie er mulig.

Opstår der tvivl om, hvem der følger patienten, 
må den praktiserende læge tage stilling og even-
tuelt sende en korrespondance til ambulatoriet. 

Samme fremgangsmåde gør sig gældende, når 
det kommunalt sygeplejefaglige personale hen-
vender sig vedrørende problemer med FMK eller 
receptbestilling. Der skal henvises til behandlings-
ansvarlige læge/ afdeling, hvortil personalet skal 
tage kontakt. Kommunerne har direkte kontakt-
numre til sygehusafdelingerne. I tilfælde hvor det 
kommunalt sygeplejefaglige personale ikke kan 
løse opgaven, må de tale med deres overordnede 
i hjemmesygeplejen eller på plejecenteret. Hvis 
der er risiko for, at patienten ikke får sin medicin, 
skal vi hjælpe, men principielt bør vi ikke løse 
problemer, der skal løses i en anden sektor.
 
Prøveordination og prøvesvar
Det er en lægefaglig opgave at ordinere en prøve 
og afgive prøvesvar (5). Det sygeplejefaglige per-
sonale skal observere og henvende sig ved forvær-
ring i patientens tilstand. 

Men når der samarbejdes med det kommunalt 
sygeplejefaglige personale, er koordinering af prø-

vesvar og observationer en særlig udfordring, se 
case nedenfor. Koordineringen er ikke let, for når 
lægen modtager prøvesvaret (eksempelvis 3 dage 
senere), er observationerne af tilstanden sjældent 
ved hånden. Patientens tilstand har betydning for 
lægens beslutning om, hvorvidt der skal opstar-
tes behandling.

Det kommunalt sygeplejefaglige personale kon-
taktes, når prøvesvaret foreligger, men hvis det 
ikke er muligt at opnå telefonisk kontakt, afsen-
des en korrespondance med prøvesvar straks med 
information om, at lægen skal kontaktes, hvis pa-
tienten fortsat har symptomer (en henvendelse, 
som det kommunalt sygeplejefaglige personale 
skal besvare inden kl. 10 den følgende hverdag).

ARTIKLER

Case prøvesvar

78-årig patient klager over svie ved vandladning. 
Det kommunalt sygeplejefaglige personale ringer 
med information om, at urin-stix er positiv for leu-
kocytter og fravær af feber. (Vær opmærksom på 
andre årsager til svie ved vandladning som eksem-
pelvis sår eller udslæt i genitalregionen).

Det aftales med lægen at afvente D+R og rigeligt 
væske per os.

Mikrobiologisk svar 3 dage senere: Staphylococcus 
saprophyticus, lægen vurderer mulig urinvejsinfek-
tion og vil starte behandling, hvis patienten fortsat 
har symptomer. 

Lægen kontakter personalet, der ikke kender pa-
tienten og ikke ved, om der fortsat er symptomer.
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Samarbejdet med det kommunalt sygeplejefaglige personale er komplekst, 
og de borgere, vi samarbejder om, er ofte skrøbelige og funktionshæmmede. 
En strategi, hvor lægens besøg i videst muligt omfang planlægges, kan lette 
det daglige pres. 

Samarbejdet med kommunens 
akutte sygeplejersketeam (akutteam)
I flere kommuner er der mobile akutsygeplejersker, 
som den praktiserende læge kan kontakte med hen-
blik på vurdering af patienten inden for få timer 
og hurtige blodprøver. De skal have lægens direkte 
telefonnummer. 

Samarbejdet med akutteamet kan spare lægen 
for et akut sygebesøg, men telefonisk kontakt og 
vurdering tager alligevel lægens tid – derfor er det 
væsentligt, at der, som i Region Nord, indgås af-
taler vedrørende samarbejdet med akutteam. I Re-
gion Nord er det også muligt, at praksispersona-
let tager kontakten til akutteamet.

Resumé
Samarbejdet med det kommunalt sygeplejefagli-
ge personale er komplekst, og de borgere, vi sam-
arbejder om, er ofte skrøbelige og funktionshæm-
mede. En strategi, hvor lægens besøg i videst mu-
ligt omfang planlægges, kan lette det daglige pres. 
Praksispersonalet kan med fordel stå for planlæg-
ning af besøg og oplæres i hensigtsmæssig hånd-
tering af henvendelser fra det kommunalt syge-
plejefaglige personale.

Praksispersonalet kan med fordel stå for 
planlægning af besøg og oplæres i hensigtsmæssig 

håndtering af henvendelser fra det kommunalt 
sygeplejefaglige personale.

”
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Fødevarer til særlige medicinske formål. Information til sundhedsfagligt personale.  www.nestlehealthscience.dk

Vi har udviklet RESOURCE® til patienter 
med sygdomsrelateret underernæring, 
eller til dem som risikerer sygdomsrelateret 
underernæring – en omfattende serie af 
videnskabeligt fremstillede produkter, som 
er beregnet til at give næring og energi til 
patienter med forskellige behov. For at de 
kan få det så godt som muligt.

... kan       støtte         

NÅR  DU  SKAL  BRUGE  EKSTRA KRAFT

Når appetitten og vægten svigter ...
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