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1 Indledning 
Aalborg, Slagelse, Gentofte, Silkeborg og Greve Kommune valgte i 2015 at igangsætte en evaluering af 
resultaterne med deres anvendelse af digital understøttet tidlig opsporing. Evalueringen er gennemført 
med støtte fra Digitaliseringsstyrelsens pulje til ”afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi”. Evalueringen 
har pågået over en periode på et år med opstart marts 2016 og endelig afrapportering marts 2017.  
 

1.1 Tidlig opsporing 
Med den nationale handleplan for den ældre medicinske patient (2011 og 2016) og Sundhedsstyrelsens 
rapport om værktøjer til tidlig opsporing (2013), er der sat nationalt fokus på indsatser målrettet de ældre 
medicinske patienter. Et centralt element i planerne er tidlig opsporing af sygdomstegn og begyndende 
sygdom, funktionstab og underernæring blandt de ældre borgere, herunder modtagere af hjemmepleje og 
beboere på plejecentre. Formålet er blandt andet at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser, jf. 
listen i tabel 1. 
 
Tabel 1. Liste over forebyggelige indlæggelser1 

Diagnoser og ICD10 klassifikation 

Ernæringsbetinget blodmangel DD50-53.  

Knoglebrud DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92.  

Tarminfektion DA09.  

Blærebetændelse DN30 – undtagen DN303 og DN304.  

Nedre luftvejssygdom DJ12-15, DJ18, DJ20-22, DJ40-47.  

Forstoppelse DK590.  

Væskemangel DE869.  

Tryksår DL89.  

Sociale og plejemæssige forhold DZ59, DZ74-DZ75.  

Sukkersyge DE10-DE14.  
 

Tidlig opsporing er en faglig metode, hvor formålet er så tidligt som muligt at identificere ændringer i 
borgerens tilstand, der indikerer begyndende sygdom eller funktionstab, således at der kan igangsættes 
målrettede faglige indsatser, som kan begrænse sygdomsudvikling og tab af funktionsevne hos borgeren. 
Tidlig opsporing forudsætter, at der foretages løbende faglig vurdering og registrering af den enkelte 
borgers tilstand på en række faste parametre.  
 
Fire af projektkommunerne anvender det såkaldte ”ændringsskema” og én projektkommune 
”Roskildehjulet” som screeningsværktøj til tidlig opsporing. Kommunerne triagerer borgerne i tre 
kategorier (rød, gul, grøn) herudfra. Triageringen giver en tydelig prioritering af borgerne, så borgere med 
størst behov (rød) får øget opmærksomhed og målrettet pleje.  
 

1.2 Digital understøttet tidlig opsporing 
De fem kommuner anvender en digital løsning til at understøtte arbejdet med tidlig opsporing. Løsningen 
består af en applikation, der tilgås via smartphone, tablet eller PC. Applikationen indeholder borgerens 
habituelle tilstand (normaltilstand) samt ændringsskemaet/roskildehjulet, hvor ændringer i borgerens 
tilstand kan registreres. Herudover er der adgang til forskellige overblik over borgerne, som den 
pågældende organisatoriske enhed (fx en hjemmeplejegruppe) har ansvar for.  

                                                           
1 Listen er baseret på sundhedsstyrelsens vejledning til arbejde med hverdagsobservation og vejledning til forebyggelige indlæggelser (diverse statslige myndigheder og 
KL). 
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Løsningen indeholder også en ”tavleklient”, der kan præsentere et tavleoverblik over den aktuelle status på 
alle borgere på en storskærm. Tavlen anvendes ved triage/tavlemøder, hvor ledere og medarbejdere 
sammen gennemgår borgerne. Tavleoverblikket giver i den sammenhæng et overblik over borgerne opdelt 
ud fra triageringen i henholdsvis rød, gul og grøn, således at der nemt kan sættes fokus på de borgere, der 
har størst behov for indsatser.  
 
Billede 1. Oversigtstavle og den digitale løsning anvendt på smartphone 

 

1.3 Forskelle på tværs af kommunerne 
Kommunerne har påbegyndt implementering af tidlig opsporing som metode og anvendelse af det digitale 

værktøj i forskellig takt. Eksempelvis har to af kommunerne arbejdet med metoden i en længere periode 

forud for implementering af det digitale værktøj. Desuden har kommunerne i forskelligt omfang foretaget 

mindre tilpasninger af screeningsværktøjernes indhold i forhold til deres konkrete behov.  

Kommunerne har også startet implementeringen i forskellige dele af organisationen. En kommune har 

udrullet til både plejecentre og hjemmeplejeenheder fra start, mens de øvrige er startet enten med et 

mindre antal plejecentre eller hjemmeplejeenheder eller en kombination heraf. Hertil kommer, at 

kommunernes implementeringsforløb for en række enheders vedkommende er opstartet undervejs i 

evalueringen, hvor det er udrullet til stadigt flere enheder, siden evalueringens start.  

Der er således en række forskelle på kommunernes implementeringsforløb såvel som på udformning af 

screeningsværktøjet i de enkelte kommuner.  

I figur 1 er illustreret, hvornår og i hvilken takt de fem kommuner har udrullet den digitale løsning på 

plejecentre og i hjemmeplejen, siden den første kommune startede med et pilotprojekt i 2014. 
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Figur 1. Oversigt over kommunernes udrulning og tidspunkt for opstart af hjemmeplejegrupper og plejecentre 

Kommune: 

2014 2015 2016 2017 

Kvt. Enheder Kvt. Enheder Kvt. Enheder Kvt. Enheder 

Gentofte 1 1 plejecenter   4 6 hjemmeplejegrupper 1 7 plejecentre 

2 
3 hjemmeplejegrupper 
og 1 plejecenter 

  
  2 3 plejecentre 

Greve     2 1 hjemmeplejegruppe   

    
3 

4 hjemmeplejegrupper 
og 1 plejecenter 

  

    
4 

3 plejecentre og 1 
rehabiliteringscenter 

  

Silkeborg     1 2 hjemmeplejegrupper   

    2 2 hjemmeplejegrupper   

    3 1 hjemmeplejegruppe   

    4 5 hjemmeplejegrupper   

Slagelse     
1 

16 hjemmepleje-
grupper og 11 
plejecentre 

  

Aalborg   

4 2 plejecentre 3 

38 resterende 
plejecentre og hele den 
kommunale 
hjemmepleje 

  

Det er udvalgt af ovenstående enheder, der har indgået i evalueringen. Hvilket fremgår af metodeafsnittet.  

 

1.4 Evalueringen 
Formålet med evalueringen har været at foretage en systematisk kvantitativ og kvalitativ dataindsamling af 
de erfaringer, kommunerne gør sig med at implementere digital understøttet tidlig opsporing. Evalueringen 
forholder sig dels til den egentlige digitale løsning, herunder funktionalitet og brugervenlighed, og dels til 
de metoder, arbejdsgange mv., der er implementeret i kommunerne i relation til tidlig opsporing.  
 
De primære effekter, der måles på i evalueringen, er: 
 

1. Udviklingen i forebyggelige indlæggelser med henblik på vurdering af potentialet for besparelse på 

kommunal medfinansiering som følge af færre indlæggelser på hospitalerne - opnået via tidlig 

opsporing. 

2. Tidsforbrug til arbejdet med tidlig opsporing før og efter ibrugtagning af den digitale løsning med 

henblik på vurdering af effektivitetsgevinster ved anvendelse af den digitale løsning. 

I marts måned 2016 blev der foretaget en samlet dataindsamling til nulpunktsmåling, som udgør 

referencepunktet for midtvejsmålingen. Den endelige slutmåling er gennemført ultimo 2016. 

Nulpunktsmålingen omfatter dels omfanget af forebyggelige indlæggelser i kommunerne inden 

ibrugtagning af tidlig opsporing og den digitale løsning, og dels tidsforbruget til anvendelse af tidlig 

opsporing med manuelle processer i Aalborg og Greve Kommune. De to kommuner har inden ibrugtagning 

af den digitale løsning arbejdet med tidlig opsporing i en manuel udgave blandt andet med anvendelse af 

papirskemaer. 

Evalueringsrapporten præsenterer de samlede resultater fra evalueringen, dog således at resultater fra 

midtvejsmålingen kun indgår i begrænset omfang, da disse er afrapporteret selvstændigt i juni 2016. 
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2 Management summary 
Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse og Aalborg har med støtte fra Digitaliseringsstyrelsen fået udarbejdet 
en evaluering af kommunernes implementering af en digital understøttelse af kommunernes arbejde med 
tidlig opsporing. Formålet er blandt andet at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.  
 
Med det udgangspunkt har kommunerne implementeret en digital udgave af tidlig opsporing. Tidlig 
opsporing er en faglig metode, hvor formålet er så tidligt som muligt at identificere ændringer i borgerens 
tilstand, således at der kan igangsættes målrettede faglige indsatser, som kan begrænse sygdomsudvikling 
og tab af funktionsevne hos borgeren. Digital understøttet tidlig opsporing understøtter den faglige metode 
hvor resultatet af den løbende faglige vurdering af den enkelte borgers tilstand på en række faste 
parametre registreres i en applikation. Registreringerne bliver omsat til et overblik både i applikationen og 
på en elektronisk tavle, der er grundlag for faste tavlemøder, hvor borgernes situation vurderes, og der 
aftales relevante faglige indsatser.  
 
Formålet med denne evaluering har været at se på indsatsen og gevinsten ved at bruge en digital løsning til 
tidlig opsporing. Evalueringen bygger på data indsamlet for udvalgte enheder i kommunerne, der er startet 
op med at bruge metoden og den digitale løsning. Dataindsamlingen har løbet over 2016, hvor 
kommunerne også er startet op med at anvende metoden og den digitale løsning og rulle løsningen ud til 
flere plejecentre og hjemmeplejegrupper.  
 
Implementering godt i gang, men ikke i mål 

Kommuner er kommet langt, men er ikke helt i mål med implementeringen, så det er stadig muligt at opnå 

yderligere gevinster og komme længere med implementeringen lokalt. Der er også elementer omkring brug 

af metoden og sammenhængen til kommunes EOJ-system, der ikke er ensartet praksis om endnu. Dette er 

ikke overraskende taget i betragtning, hvor relativt kort tid kommunerne har været i gang, og at der er tale 

om et fagligt værktøj, som skal ud til en meget stor medarbejdergruppe og indarbejdes i den daglige praksis 

hos den enkelte medarbejder. Det er derved klart, at der er et betydeligt arbejde i implementering af 

metoden og den digitale løsning, så den anvendes ensartet og konsekvent hos den store gruppe 

medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre. 

I forhold til at opnå en god implementering og sikre en god og brugervenlig digital løsning til brug blandt 

medarbejderne, er der identificeret nogle relevante forbedringsområder, der med fordel kan ses nærmere 

på. Det drejer sig om:  

• Skal løsningen implementeres i aften og nattevagter, hvilket der kan være gevinster ved, men hvor 

det også er erfaringen at det er vanskeligere end i dagvagten 

• Den optimale afvikling og model af kommunens tavlemøder. Herunder blandt andet hyppighed, 

antal deltagere og rollefordeling på møderne 

• Afklaring af snittet mellem tidlig opsporing og EOJ-systemerne i forhold til, hvad der mest 

hensigtsmæssigt registreres i hvilket system, og hvilke oplysninger, der bedst tilgås i hvilket system 

• Afklaring af snittet mellem tidlig opsporing og andre faglige værktøjer som fx TOBS (måling af vitale 

parametre), demensudredning, sårscreening, én borger én plan mv. 

• At skabe en bedre sammenhæng og integration mellem løsning til digital tidlig opsporing og 

kommunernes EOJ-systemer. En af projektkommunerne har endnu ikke en sådan integration, 

hvilket øger tidsforbruget og giver gener og fejl 

• At arbejde mod et ensartet værktøj til tidlig opsporing på tværs af kommuner fx i forbindelse med 

arbejdet omkring Fællessprog III. 
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Der opleves gevinster både i hjemmeplejen og på plejecentre 

Det overordnede billede fra evalueringen er, at både medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og på 

plejecentre er enige om, at den digitalt understøttede metode giver en lang række faglige, organisatoriske 

og effektivitetsmæssige gevinster.  

Medarbejdere og ledere er enige om, at anvendelse af den digitalt understøttede metode giver en lang 

række kvalitative gevinster og fordele. Det gælder både understøttelse af de forskellige opgaver relateret til 

tidlig opsporing, men også i forhold til at styrke den faglige dialog mellem medarbejdergrupper, og at styrke 

den faglige kvalitet i form af systematisk opsporing og indsats. Det nævnes også at metode og digital 

løsning er med til at styrke overlevering af informationer mellem medarbejderne, styrke medarbejderes 

faglige kvalifikationer, skabe et fælles fagligt sprog om ændringer i borgerens tilstand og skabe et godt 

overblik over borgernes tilstand. Der er således udbredt tilfredshed med både den faglige metode og med 

det digitale værktøj i alle fem kommuner.   

Metode og digital løsning ser ud til at have positive gevinster 

Samlet set er tidsforbruget til registrering af en observation eller en habituel tilstand reduceret betydeligt 

fra nulpunktsmålingen til slutmålingen, og det kan konkluderes, at det er væsentligt mere tidseffektivt at 

anvende den digitale løsning end papirbårne/manuelle løsninger. Desuden anvendes metoden mere 

systematisk, løbende og i større omfang når den er digitalt understøttet, fordi det er langt nemmere for 

medarbejdere at foretage registreringer og tilgå oplysningerne om borgerne. Samlet set kan det 

konkluderes, at den digitale løsning bidrager til bedre compliance på metoden, fordi metoden er lettere at 

anvende, når den er digitalt understøttet. 

På baggrund af de gennemgåede data om forebyggelige indlæggelser, kan det konkluderes, at der særligt 

på plejecentrene, er en tendens til et fald i forekomsten af forebyggelige indlæggelser blandt de fem 

projektkommuner, der med udgangspunkt i udviklingen i referencekommunerne ikke umiddelbart må 

forventes at være en del af en landstendens. Det anbefales dog også på grund af evalueringsperiodens 

relative korte periode at genbesøge data om 6-12 måneder med henblik på at lave en ny vurdering af 

effekten.  

Med udgangspunkt i de identificerede tidsgevinster og effekten på løsningen er der opstillet en national 

business case for udrulning af digitalt understøttet tidlig opsporing. Business casen tager udgangspunkt i de 

fem kommuners omkostninger til implementering.  

På den baggrund er der beregnet udgifter til implementering af løsningen i hele landet både på plejecentre 

og i hjemmeplejen. Det er sat i forhold til en realistisk vurdering af tidsgevinsten og en indregnet gevinst 

ved nedbringelse af de forbyggelige indlæggelser på plejecentre. 

Det tilsammen giver en business case, hvor der over tre år er investerings- og driftsomkostninger på 237 

mio. kr. og et resultat på 355 mio. kr. i år 3. Med en implementering og realisering af gevinsterne over den 

treårige periode bliver det akkumulerede resultat over 3 år på 478 mio. kr. 
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3 Evalueringsmetode 
Evalueringen har forholdt sig til den digitale løsning, den faglige metode, arbejdsgange mv., der relaterer 

sig til kommunernes implementering af digitalt understøttet tidlig opsporing. Formålet har været at få en 

systematisk opsamling på de erfaringer, kommunerne har med at implementere en digitalt understøttet 

metode i forhold til tidlig opsporing af sygdomstegn jævnfør anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen2. 

Som grundlag for evalueringen er MAST-tilgangen (Model for Assessment of Telemedicine) anvendt, da den 

sikrer, at evalueringen behandler samtlige relevante aspekter ved anvendelse af en digital løsning.  

MAST-tilgangen anvendes ved at beskrive den løsning, der skal evalueres. På baggrund heraf sikres en 360-

graders evaluering ved at gennemgå de relevante dele af de syv domæner i tilgangen. De syv domæner er 

følgende: 

1. Teknologi, der anvendes 

2. Sikkerhed for borgere og kommunen 

3. Effekter af at anvende den digitale løsning   

4. Bruger-/patient-perspektivet – hvad synes brugeren? Hvad får de ud af det? 

5. Lokal- og nationaløkonomiske gevinster og udgifter  

6. Organisatoriske spørgsmål, herunder erfaringer med brugen af løsningen hos medarbejderne 

7. Kulturelle, etiske og juridiske aspekter, der kan være relevante. 

Da formålet med denne evaluering primært er at opsamle de erfaringer, kommunerne har med 

implementeringen af IT-løsningen, er fokus lagt på punkterne 3, 4, 5 og 6 ovenfor, der i samarbejde med de 

fem kommuner er vurderet til at være de relevante domæner at fokusere på. Der har dermed i høj grad 

været fokus på effekten af løsningen, herunder om der kan konstateres færre indlæggelser efter 

implementeringen, om man sparer tid ved at anvende løsningen, og om der på baggrund af dette, ses en 

økonomisk effekt. 

Figuren illustrer, hvilke metoder, der er anvendt til at indsamle data om de udvalgte fokuspunkter i 

evalueringen. I det efterfølgende er de enkelte metoder beskrevet yderligere: 

 Metoder 

Fokusområde Interview Spørgeskema Registreringer Effektdata 

Effekter ved anvendelse af den digitale 
løsning 

x x  x 

Bruger-/patient-perspektivet – hvad synes 
brugerne? Hvad får de ud af det? 

x x   

Lokal- og nationaløkonomiske gevinster og 
udgifter  

  x x 

Organisatoriske spørgsmål, herunder 
erfaringer med brugen af løsningen hos 
medarbejderne 

x x x  

 

                                                           
2 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-aeldre-medicinske-
patient/vaerktoejer-til-tidlig-opsporing) 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-aeldre-medicinske-patient/vaerktoejer-til-tidlig-opsporing
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kronisk-sygdom/den-aeldre-medicinske-patient/vaerktoejer-til-tidlig-opsporing
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3.1 Genstandsfelt for evalueringen 
Evalueringens genstandsfelt har været kommunernes hjemmepleje og plejecentre. Derfor er en del af data 

også indsamlet blandt ledere og nøglemedarbejdere, der har arbejdet med metoden og løsningen i disse 

enheder. En væsentlig del af dataindsamlingen er foretaget for udvalgte plejecentre og 

hjemmeplejegrupper fra de fem kommuner. Baggrunden herfor er, at kommunerne ikke havde 

implementeret metoden og løsningen i alle enheder ved opstart af evalueringen. Derfor har der været 

fokus på enheder, evalueringen har kunne følge igennem hele forløbet. Disse enheder har typisk også 

været pilotenheder i kommunerne, og har således været de første til at få den digitale løsning 

implementeret og derfor været i gang længst. Enhederne har bidraget med: 

• Medarbejdere til fokusgruppeinterviews 

• Gennemført registreringer i projektperioden 

• Ledere og nøglemedarbejder har besvaret spørgeskemaerne 

For enhederne er også trukket data om forbyggelige indlæggelser. De enheder fra de fem kommuner, der 

har indgået i evalueringen fremgår af nedenstående oversigt.  

Kommune Enhed Kommune Enhed 

Aalborg Plejecenter:  Thomasminde Greve Plejecenter: Strandcentret 

Plejecenter: Utrupgaard Hjemmeplejegruppe: Stranden 

Plejecenter: Solsiden Hjemmeplejegruppe: Tune 

Hjemmeplejegruppe: Smedegården Slagelse Hjemmeplejegruppe: Holbækvej 

Gentofte Plejecenter: Kløckershave Hjemmeplejegruppe: Grønningen 

Hjemmeplejegruppe: Øresund Plejecenter: Stillinge  

Hjemmeplejegruppe: Gentofte Plejecenter: Skovvang  

Hjemmeplejegruppe:  
Ordrupvænge 

Slagelse har rulle ud til alle enheder og har 
derfor foretaget en bredere tidsregistrering i et 
større antal enheder. 

Silkeborg Hjemmeplejegruppe: Alderslyst Vest  

Hjemmeplejegruppe: Alderslyst Øst 

Hjemmeplejegruppe: Gjern 

Hjemmeplejegruppe: Gudenå  

 

3.2 Definition af nulpunktet 
Evalueringen er lagt an på, at der sker en sammenligning af sluttilstanden med et nulpunkt defineret før 

kommunerne startede med at anvende den faglige metode og den digitale løsning. Der er foretaget en 

nulpunktsmåling i forhold til omfanget af indlæggelser og tidsforbruget til tidlig opsporing. Konkret er de to 

nulpunkter defineret som følger. 

Nulpunkt for tidsmålingen 

I dette nulpunkt indgår målinger på to centrale processer for arbejdet med tidlig opsporing. De to processer 

er oprettelse og registrering af en borgers habituelle tilstand og registrering af observationer på en borger. 

Nulpunktet er for begge processer defineret som et tidspunkt, hvor kommunen ikke anvendte den digitale 

løsning, men arbejdede med metoden understøttet med papirskemaer, fysiske tavler samt registrering og 

opsamling, som det var muligt i kommunes EOJ-system. I praksis er det kun Aalborg og Greve Kommune, 

der har arbejdet med metoden før implementeringen af den digitale løsning, hvorfor tidsmålingen til 

nulpunktet alene er foretaget i disse to kommuner.  



10 

Nulpunkt for omfang af forebyggelige indlæggelser 

Nulpunktsperioden er defineret som en 12 måneders periode før enheden har taget den faglige metode og 

den digitale løsning i brug. Nulpunktet er opgjort for udvalgte plejecentre eller hjemmeplejegrupper, der 

har påbegyndt implementering, således at det som udgangspunkt har været muligt at følge op på 

udviklingen i resultaterne ved midtvejs- og slutmålingen. Nulpunktsperioden varierer mellem kommunerne 

og til dels også mellem enhederne i kommunerne. Det skyldes at enhederne er startet op med metoden og 

løsningen på forskellige tidspunkter, og nulpunktsperioden derfor er de seneste 12 måneder op til starten 

på implementeringen i enheden. 

3.3 Forløb for og deltagere i dataindsamlingen 
Dataindsamlingen i projektet er gennemført i forhold til følgende tidsplan: 

Tidspunkt: Januar Maj November og december 

Fase: 
 
Aktivitet: 

Fastlæggelse af 
nulpunktet 

Midtvejsmåling Indsamling af data til slutevalueringen 

Tidsmålinger og 
registreringer 

Nulpunktsmålingen 
gennemført i Greve 
og Aalborg 

Midtvejsmålingen 
gennemført i alle 
kommuner 

Slutmålingen gennemført i alle kommuner 

Data om 
forebyggelige 
indlæggelser 

 Indsamlet data om 
nulpunktet og status 
midtvejs 

Indsamlet data om status til slut i 
evalueringsperiode 

Spørgeskema  Indsamlet viden om 
foreløbige gevinster og 
status på 
implementeringen 

Indsamlet viden om gevinster og status på 
implementeringen 

Interview Besøg i enheder, der 
arbejder med 
løsningen 

 Fokusgruppeinterview med medarbejdere, 
interview med ledere og 
observationsstudier 

 

I det følgende er de enkelte metoder og dataindsamlingen præsenteret. 

3.4 Interview 
For at indsamle viden om, hvordan medarbejderne forholder sig til den digitale løsning, metoden og 

implementeringen, er der gennemført semistrukturerede fokusgruppeinterview med medarbejdere fra de 

fem kommuner. Der er med interviewene særligt indsamlet viden om bruger/medarbejder-perspektivet og 

hvordan den faglige metode og det digitale værktøj har fungeret organisatorisk. 

Interviewene er opdelt, således at der er gennemført et interview for medarbejdere på 

hjemmeplejeområdet, og et for medarbejdere fra plejecentre i hver af kommunerne, såfremt kommunen 

har været implementeret den digitale løsning i begge enhedstyper. Til hvert interview har der været 5-10 

deltagere. Der er i alt gennemført otte fokusgruppeinterview på tværs af de fem kommuner. 

Udover medarbejder-interviewene, så er der også gennemført interview med 1-2 centralt placerede ledere 

på ældreområdet i hver kommune (afdelings-, myndigheds- og driftschefer). Interviewet har fokuseret på 

forventelige og opnåede gevinster samt de udfordringer og muligheder, der ses og opleves i forhold til 

effekter og organisatoriske perspektiver.  

I evalueringsforløbet er der til en start gennemført besøg i hver af kommunerne for at afdække praksis for 

anvendelse af metoden og den digitale løsning. I forbindelse med slutmålingen er der desuden gennemført 
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observationsstudier på et tavlemøde i fire af kommunerne for at se på, hvordan møderne forløber og 

gennemføres. 

3.5 Spørgeskema 
I forbindelse med både midtvejsmålingen og slutmålingen har projektledere, udvalgte nøglemedarbejdere 

og ledere tæt på driften besvaret et spørgeskema omkring oplevede gevinster og status for implementering 

i kommunen. Spørgeskemaet har primært bidraget til at belyse gevinsterne og de organisatoriske 

perspektiver. 

I alt er der modtaget 44 besvarelser af spørgeskemaet i slutmålingen på tværs af de fem kommuner og 

fordelt ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre. Spørgeskemaet fra slutmålingen findes i 

bilagsdokumentet til rapporten.  

3.6 Registreringer 
I forbindelse med opstarten af projektet (nulpunktet), midtvejs og til slut er der gennemført en række 

registreringer og målinger i kommunerne. Målingerne og registreringerne har koncentreret sig om: 

Måling og registrering Gennemført af hvem 

Tidsforbrug til udarbejdelse af 
habituelle tilstande og registrering af 
ændringer på borgere 
 

Målingen er gennemført af medarbejdere i hjemmeplejen og på 
plejecentre i forbindelse med deres arbejde. I alt indgår der data fra 1.030 
tidsmålinger, der fordeler sig på de to typer af målinger på tværs af 
kommunerne 
 
Målingerne er valideret i samarbejde med kommunernes projektledere og 
opsamlet og analyseret af Spitze & Co. 

Udvalgte registreringer i forhold til 
oprettelse af borgere og 
gennemførelse af TOBS-målinger 
 

Målingen er gennemført af medarbejdere i hjemmeplejen og på 
plejecentre i forbindelse med deres arbejde. 
 
Målingerne er valideret i samarbejde med kommunernes projektledere og 
opsamlet og analyseret af Spitze & Co. 

Tidsforbrug, hyppighed og deltagere 
på tavlemøder 
 

Målingen og registreringerne er primært udarbejdet af teamledere og 
projektledere. 
 
Målingerne er valideret i samarbejde med kommunernes projektledere og 
opsamlet og analyseret af Spitze & Co. 

3.7 Effektdata 
Effekten ved metoden og effekter ved indførelse af den digitale løsning kan ikke adskilles. Det skyldes at 

metoden og løsningen er tæt forbundne og det har vist sig at den faglige metode ikke vil blive 

implementeret på samme måde med og uden den digitale løsning. Derfor ses der i denne evaluering både 

på effekterne ved metoden og den digitale løsning i sammenhæng. 

Til at vurdere effekten af kommunernes arbejde er der indsamlet to typer af data. Data om forebyggelige 

indlæggelser og data om aktivitet og udvikling hentet fra den digitale løsning. 

Data om forebyggelige indlæggelser 

For borgere +65 på plejecentre og i de udvalgte hjemmeplejegrupper er der indsamlet oplysninger om 

antallet af månedlige indlæggelser på de udvalgte diagnosekoder. Den fælles metode er vedlagt i 

bilagsdokumentet til rapporten. 
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Tilgangen til dataindsamlingen har været følgende:  

• Den fælles metode er beskrevet af konsulenterne 

• Kommunerne har via eSundhed udtrukket data om indlæggelser fra de udvalgte enheder 

• Antallet af borgere har kommunerne trukket fra deres EOJ-system 

• Data til business casen om antallet af borgere + 65 år i hjemmeplejen og på plejecentre er hentet 

fra Danmarks Statistiks statistikbank.  

Data er indsamlet ved nulpunktet, midtvejs og til slut i evalueringen. 

Data fra den digitale løsning 

Fra den digitale løsning har det været muligt at udtrække data om aktivitet og udvikling i triagering for 

anonymiserede borgere. Der er udtrukket data om aktiviteten i den digitale løsning enkeltvis for de fem 

kommuner. De anonymiserede data har indeholdt følgende oplysninger: 

• Antal borgere registreret i løsningen 

• Data om observationer og habituelle tilstande 

• Udvikling i observationer over tid 
 
Efter godkendelse fra hvert af de fem kommuner er data udtrukket af leverandøren af den digitale løsning 

Pallas Informatik. Data er indsamlet ved midtvejs og til slut i evalueringen og analyseret af Spitze & Co. 

4 Status på kommunernes implementering af den digitale løsning 
De fem kommuner har påbegyndt implementering af digital tidlig opsporing i forskellig takt og er ikke nået 

lige langt med udrulning og implementeringen af løsningen. Det er derfor nødvendigt at sammenholde 

implementeringsgraden med de enkelte kommuners resultater. I forbindelse med såvel 

midtvejsevalueringen som slutevalueringen har kommunerne besvaret et spørgeskema om status på 

implementeringen3.  

Af figur 2 fremgår et overblik over implementeringsgraden i de fem kommuner fra midtvejsmålingen (juni 

2016) og ved slutmålingen (ultimo november 2016). Det fremgår af figuren, at kommunerne er langt med 

implementeringen, og alle er nået længere siden midtvejsmålingen. Implementeringsgraden er opgjort ud 

fra kommunernes besvarelse af spørgeskemaet om implementeringsstatus4.  

Det skal understreges, at implementeringsgraden ikke er en præcis måling, men alene giver en indikation 

af, hvor langt de enkelte kommuner er ud fra deres besvarelser af spørgeskemaet. Der er eksempelvis 

forskelle på tværs af kommunerne på en række parametre, herunder hvor mange enheder, der skal rulles 

ud til, og hvordan disse er organiseret (få store eller flere mindre enheder), hvilket påvirker opgørelsen af 

implementeringsgraden 

                                                           
3 Se spørgeskemaet i bilagsdokumentet. 
4 Implementeringsgraden er beregnet som andelen af point i forhold til samlede antal mulige point, hvor besvarelsen ”Ja” er scoret som 1 point, besvarelsen ”Delvist” 

som ½ point og besvarelsen ”Nej” som 0 point. Spørgsmål 1.3 – 1.6. vedr. udrulningsgraden er omregnet til point, således at andelen af enheder, der er udrullet til, giver 

en score (fx giver udrulning til 1 plejecenter ud af 4 = 0,25 point).  
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Figur 2. Status på kommunernes implementering midtvejs og til ved afslutning af evalueringen. Figuren viser 
implementeringsscoren, der angiver et antal point ud af 100 mulige. 

 

Ændringen i implementeringsgraderne fra midtvejsmålingen til slutmålingen skyldes primært, at 

kommunerne har udrullet løsningen til flere enheder, og for flere kommuner gælder, at de har rullet 

løsningen ud til alle enheder i kommunen. Desuden er kommunerne kommet længere med at fastlægge 

den permanente driftsorganisation og afklare, hvordan gevinsterne ved anvendelse af digital tidlig 

opsporing skal hjemtages. 

4.1 Udbredelse af den digitale løsning 
Af de nedenstående to figurer fremgår andelen af hjemmeplejeenheder og plejecentre, der ved 

midtvejsmålingen og slutmålingen anvender løsningen. Som det ses af figurerne, er der samlet set en større 

andel af hjemmeplejeenderne, der har løsningen sammenlignet med plejecentrene. Der er samtidig forskel 

mellem kommunerne, som primært afhænger af om de er startet med at implementere løsningen i 

hjemmeplejen eller på plejecentrene.   

For hjemmeplejens vedkommende var alle enheder allerede ved midtvejsmålingen omfattet i Slagelse. For 

de øvrige kommuner gælder, at de har udrullet til væsentligt flere enheder siden midtvejsmålingen. På 

plejecenterområdet er Aalborg og Greve nået i mål med alle enheder siden midtvejsmålingen, mens det for 

de øvrige kommuners vedkommende er status quo (heraf Slagelse, der allerede havde udrullet fuldt ved 

midtvejsmålingen i juni 2016).  
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Figur 3. Andel hjemmeplejeenheder, der anvender den digitale løsning opdelt på kommuner 

 

Note: Private leverandører indgår i opgørelsen for Greve Kommune.  

Note: Siden dataindsamlingen i november 2016 har Gentofte Kommune udrullet til de resterende hjemmeplejeenheder. 

Figur 4. Andel plejecentre, der anvender den digitale løsning opdelt på kommuner  

 

Note: Silkeborg har indtil videre valgt ikke at udrulle løsningen til plejecentrene. 

Note: For Aalborg indgår ikke private plejecentre 

4.2 Anvendelse af metoden 
Midtvejsevalueringen viste, at alle kommuner har fastlagt, hvordan der skal arbejdes med tidlig opsporing 

som metode, og at de arbejdsgange, der anvendes i forbindelse med tidlig opsporing er beskrevet, ligesom 

setup for tavlemøder er fastlagt. Dette er fortsat tilfældet, men der er variation i, hvor ensartet de fastlagte 

arbejdsgange og procedurer følges. 
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4.2.1 Triagering 
Selvom det er fastlagt, hvordan der i kommunen skal arbejdes med metoden, er det i forbindelse med 

interviews med personalet blevet klart, at der er forholdsvis store forskelle i anvendelse af metoden. Dette 

viser sig særligt i forhold til, hvor ofte borgere triageres. I flere kommuner vurderer personalet, om der er 

ændringer hos en borger, som skal registreres, mens fx Gentofte Kommune foretager registrering ved alle 

besøg, og således også foretager registrering af, at der ikke er ændringer i borgerens habituelle tilstand.  

Der er således forskellig praksis for triagering og registrering på tværs af kommunerne, men også internt i 

kommunerne er der forskelle. Der er særligt forskelle i måden at triagere på blandt personalet i de 

enheder, som ikke har været i gang med løsningen så længe, og hvor metoden endnu ikke synes at være en 

helt integreret del af hverdagen. Forskellene består både i, hvornår en ændring i borgerens habituelle 

tilstand er af en sådan karakter, at der skal foretages en registrering, og hvad der lægges til grund for valg af 

triageringsfarve (grøn, gul og rød). Konkret går diskussionerne i kommunerne på, hvor store ændringerne 

skal være og hvilke typer af ændringer, der er vigtige at få registreret og givet videre. Kommunerne har 

implementeret metoden forskelligt, hvorfor de også har forskellige tilgange til, hvordan borgeren bliver 

triageret i de tre farver. I en kommune har farverne tæt forbindelse med ændringsregistreringen, så et vist 

antal ændringer giver en bestemt farve. Andre kommuner har adskilt farvekategorien og antallet af 

ændringer, så ændringsfarven er et udtryk for en faglig vurdering af den enkelte medarbejder. Det betyder 

også, at en borger kan blive triageret i rød, selvom de kun har én ændring, hvis denne ændring er meget 

central.  

Det blev ved interviewene klart, at der særligt i to kommuner er en del variation i, i hvilket omfang de 

enkelte enheder og medarbejdere følger arbejdsgangene og procedurerne for triagering. I et af 

fokusgruppeinterviewene opstod der en dialog mellem medarbejderne, hvorvidt man bør se en ændring an 

og selv vurdere, hvornår den er ”omfattende nok” til at blive registreret, eller om man altid skal registrere, 

når borgerens tilstand afviger fra den habituelle tilstand. Der synes derfor umiddelbart i flere kommuner 

fortsat at være behov for at fastholde fokus på, at tilgangen til registrering af ændringer bliver ensartet.    

Tabel 2. Praksis for registreringer af ændringer 

Gentofte Greve Silkeborg Aalborg Slagelse 

Ved hvert besøg (uanset 
om der er tale om en 
ændring).  
 
Triagering i farverne rød 
og gul sker automatisk i 
forhold til antallet af 
markerede ændringer.  

Der registreres når der 
vurderes, at der er 
ændringer og borger 
triageres altid rød efter 
indlæggelse. 
 
 
Triageringen i farverne 
rød og gul gøres af 
medarbejderen efter en 
konkret faglig vurdering 
af borgerens tilstand.  

Der registreres når det 
vurderes, at der er 
ændringer og borger 
triageres altid rød efter 
indlæggelse. 
 
Registrering foretages 
med det samme eller 
umiddelbart efter 
besøg. 
 
Triageringen i farverne 
rød og gul gøres af 
medarbejderen efter en 
konkret faglig vurdering 
af borgerens tilstand. 
 

Der registreres når det 
vurderes, at der er 
ændringer og borger 
triageres altid rød efter 
indlæggelse. 
 
Ændringer foretages 
dagligt dog med 
variation. For nogle i 
boligen for andre ved 
formiddagstavlemøde. 
 
Triageringen i farverne 
rød og gul gøres af 
medarbejderen efter en 
konkret faglig vurdering 
af borgerens tilstand. 
 
 

Der registreres når det 
vurderes, at der er 
ændringer. 
 
Registrering foretages 
med det samme eller 
umiddelbart efter 
besøg. 
 
Medarbejderen 
vurderer på hvert 
parameter i hjulet om 
der er tale om en større 
eller mindre ændring 
(gul eller rød triagering). 

 



16 

4.2.2 Tavlemøder 
Tavlemøderne spiller en stor rolle i kommunernes arbejde med metoden. Alle enheder har en fast model 

for, hvordan tavlemøderne afholdes, og det er for de enkelte enheder præcist beskrevet, hvad et 

tavlemøde skal indeholde (varighed, deltagere, roller, mødeleder, dagsorden mv.). Beskrivelserne for 

tavlemøderne er desuden flere steder præciseret yderligere siden midtvejsevalueringen. Dog arbejdes der i 

de fleste kommuner fortsat på at finde den bedste form for tavlemøderne, og der er forskelle på tværs af 

enhederne i de enkelte kommuner både på hyppighed, varighed, deltagerantal og hvem der har 

mødeledelsen.  

Ved interviews med medarbejdere er det afdækket, at der er forskelle i, hvor velfungerende tavlemøderne 

er i praksis. Eksempelvis beskrev medarbejderne og mødelederen (sygeplejerske) i hjemmeplejen i en af 

kommunerne, at mødet foregik i et stort lokale, hvor der typisk var en del medarbejdere til stede, som ikke 

var mødedeltagere. Desuden var deltagerkredsen til mødet på op mod 20 personer. Møderne blev oplevet 

som vanskelige at styre og svære at fokusere på gennemgang af tidlig opsporing. Dette skyldes blandt 

andet støj og uro i lokalet, afstand mellem mødedeltagere og tavle samt deltagere og mødeleder. Samtidig 

oplevede mødelederen, at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang var forberedte til mødet. Der er 

således i flere kommuner fortsat behov for at have fokus på organisering, forberedelse og afvikling af 

tavlemøderne. 

4.3 Dokumentation 
Alle kommuner har taget stilling til og besluttet, hvordan dokumentation af tidlig opsporing skal foretages i 

borgerens journal i kommunens EOJ-systemet (Elektroniske Omsorgs Journal). Kommunens EOJ-systemer 

er det IT-system, hvor de har samlet oplysninger om borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. En central 

del i systemet er en journal på hver borger, hvor medarbejderne dokumenterer oplysninger, hændelser og 

observationer om borgerne. Der er i Gentofte, Aalborg, Slagelse og Silkeborg ikke foretaget tilpasninger i 

forhold til dokumentationskravene, da ændringer i borgers tilstand altid skal dokumenteres i journalen, 

uanset hvilket værktøj, der anvendes til at opspore ændringen. I Greve Kommune har man ændret på 

dokumentationskravene på den måde, at hvis en borger triageres gul, skal der også udarbejdes TOBS 

(måling af vitale parametre)5, og triageres en borger rød, skal en sygeplejerske involveres i vurderingen af 

borgeren. De besluttede faglige indsatser dokumenteres i journalen.  

Samtidig er der forskelle på kommunernes procedurer for sammenhængen mellem registreringer i tidlig 

opsporing og efterfølgende registrering af handlinger. I Aalborg er det som udgangspunkt praksis, at når en 

borger triageres gul eller rød skal der udarbejdes en plejeplan i journalen. I Silkeborg foretages 

sygeplejefaglig udredning i det enkelte tilfælde, og det vurderes om en triagering skal munde ud i en 

handleplan.  

Af de kvalitative interviews blev det tydeligt, at der blandt medarbejderne generelt ikke er (men dog i 

varierende omfang) en fuldstændig indarbejdet forståelse af sammenhæng og afgrænsning mellem 

journalen og tidlig opsporing. For en gruppe medarbejdere er der en klar forståelse, mens der også er en 

mindre gruppe, der har det vanskeligere ved at forholde sig til opdelingen af informationer mellem 

journalen og tidlig opsporingsløsningen.  

Der synes således ikke for alle medarbejdere at være skabt fuld afklaring af, hvad tidlig opsporing skal 

bidrage med i forhold til journalen. Det gælder særligt i forhold til, hvordan man som medarbejder i 

                                                           
5 TOBS anvendes i denne sammenhæng i relation til tidlig opspring gennem måling af vitale parametre. Kendes også 
som en EWS-score i nogle sammenhænge. 
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hverdagen skaber sig henholdsvis overblik over en eller flere borgere og hvordan man tilgår dybere og 

mere detaljeret viden om den enkelte borger. Der er således en vis grad af usikkerhed om hvorvidt den 

digitale løsning primært skal bidrage med overblik eller også give dybere viden om borgeren – og derfor 

også om, hvilke informationer, der skal ligge i tidlig opsporing versus i journalen.  

Der ses en tendens til, at denne afklaring i særlig grad mangler i de enheder, som ikke har arbejdet med 

løsningen så længe. Her kommer det eksempelvis til udtryk ved, at medarbejderne savner information om 

borgeren i digital tidlig opsporing og derfor foretrækker at orientere sig i journalen fremfor i løsningen til 

tidlig opsporing, når de skal skabe sig overblik over den enkelte borgers aktuelle tilstand.  

Ser man på dokumentationsmuligheder gør de samme forhold sig gældende. I flere af 

fokusgruppeinterviewene påpegede medarbejdere, at der savnes mulighed for at registrere på flere 

kategorier (fx sårtyper) end der er mulighed for, og at der savnes mulighed for at kunne skrive uddybende 

kommentarer/adviser til kollegaer om observationerne. Igen synes der at mangle en endelig afklaring af, 

hvad digital tidlig opsporing præcist anvendes til i forhold til journalen. Der er også her en klar 

sammenhæng mellem uklarhed og erfaring med løsningen; uklarheden er større i de enheder, der har 

været i gang i kortest tid og mindst i de enheder, der har mest erfaring med anvendelse af løsningen. 

En yderligere kompleksitet i dette samspil er, at nogle kommuner har samlet yderligere oplysninger i tidlig 

opsporing eller tilknyttede moduler. Det gælder fx i forhold til følgende: Såroplysninger, kronikermarkering 

og målinger af vitalparametre i form af TOBS, der i Greve Kommune er tæt knyttet til arbejdet med tidlig 

opsporing. Disse markeringer og værktøjer er ikke yderligere evalueret i denne rapport, men ses der på 

samspil mellem digitale løsninger til medarbejderne og kommunernes EOJ-system, så kan det være relevant 

at inddrage. 

Udfordringen med samspillet mellem systemer og journaliseringspraksis kan måske ikke udelukkende løses 

af de enkelte kommuner. I forhold til systemerne bør særligt to udfordringer fremhæves. Den første er 

udfordringen med den manglende sammenhæng mellem EOJ-systemerne og løsningen til digital tidlig 

opsporing, der i praksis får det til at fremstå som to adskilte systemer. Den anden udforing bunder i, at 

kommunerne i forhold til EOJ-området ikke, som fx i forhold til de administrative systemer, har fastlagt en 

klar informations- og systemarkitektur, der klart definerer, hvilken type information, skal lagres i hvilket 

system, og hvordan andre systemer kan tilgå eller supplere med informationer. Eksempelvis har både 

kommunerne og leverandøren af tidlig opsporing haft udfordringer med at få etableret en snitflade mellem 

kommunernes EOJ-system og løsningen til digital tidlig opsporing. Det kan derfor være relevant for 

kommunerne i fællesskab at overveje og fastlægge en præcis arkitektur for, hvordan og hvor de vil lagre 

forskellige typer af informationer om borgerne, så nye løsninger i fremtiden både kan bruge eksisterende 

informationer og/eller tilføje nye informationer om borgerne, der kan bruges i sammenhæng med 

eksisterende data. En del af løsningen i forhold til at skabe ensartet praksis på tværs af kommunerne kan 

komme gennem Fællessprog III, hvor det er hensigten, at der på sigt skal udarbejdes en ensartet sprogbrug 

og begrebsapparat til brug til tidlig opsporing.  

4.4 Øvrige forhold af betydning for implementeringsgraden 
I forbindelse med interviews med såvel ledelse som medarbejdere er fremkommet en række forhold som 

har betydning for, hvor langt de enkelte enheder og kommuner er i implementeringsgraden. Forholdene 

kan betragtes som gode holdepunkter i processen med implementering af digital tidlig opsporing. De 

enkelte holdepunkter er beskrevet i figuren nedenfor og opdelt i en forberedelses-, en planlægning og 

klargørings- samt en driftsfase. 
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Figur 5. Forhold af betydning for implementeringsprocessen af digital tidlig opsporing 

 

4.5 Opsummering på implementeringen 
Alle fem kommuner har gjort en stor indsats og er kommet langt med implementeringen af digital tidlig 

opsporing og har siden midtvejsmålingen i juni 2016 rykket sig markant i forhold til en fuld implementering 

af løsningen i kommunerne. Samtidig er det klart, at kommunerne i varierende omfang fortsat mangler at 

nå fuldt i mål med implementeringen. Det kan også konstateres, at der fortsat (med variation) er nogen 

uklarhed blandt medarbejderne i forhold til anvendelsen af tidlig opsporing (metoden) og sammenhængen 

mellem journalen og tidlig opsporing. Det er desuden tydeligt, at klarheden om hvordan metoden præcist 

skal anvendes og sammenhængen til journalen med videre øges, jo mere erfaring medarbejderne får med 

at anvende digital tidlig opsporing. Denne problematik skal dog også ses i lyset af, at en øget indsamling af 

strukturerede informationer om borgerne giver et behov for en fælles og mere klar system- og 

informationsarkitektur, der gør det nemmere for kommunerne og leverandører at følge en fælles praksis. 

Det vil minimere de problematikker og spørgsmål, der naturligt opstår, når der ligger data om borgere i 

forskellige systemer. Udvikling af ensartet begreb og sprogbrug til tidlig opsporing som en del af Fælles 

Sprog III kan måske være en vej til at løse nogle af de udfordringer.  

I forhold til kommunernes arbejde med udrulning af løsningen kan det samlet set konstateres, at 

implementeringen fortsat pågår i kommunerne, og at de samlede resultater med tidlig opsporing i de 

følgende afsnit derfor bør ses i det lys. 
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5 Tidsanvendelse med den digitale løsning 
Som led i evalueringen er der foretaget tidsmålinger af de centrale processer, og konkret er der målt på 

følgende: 

• Oprettelse af habituel tilstand 

• Registrering af ændringer 

• Hyppigheden af tavlemøderne 

• Tid anvendt til tavlemøderne.  

Der er målt på de centrale processer, hvor det i evalueringsprojektet er identificeret, at den digitale løsning 

kan gøre en forskel i forhold til implementering af metoden. I figur 6 er de dele af den generiske tidlig 

opsporingsproces, der påvirkes af den digitale løsning, markeret med orange.  

Figur 6. Generisk proces for arbejde med tidlig opsporing 

 

I det følgende afsnit er der med udgangspunkt i de centrale processer opsummeret på resultaterne fra 

tidsmålingerne gennemført ved nulpunktet og i slutevalueringen.  

5.1 Oprettelse af eller ændring i habituel tilstand 
En habituel tilstand er en borgers normale tilstand, når der ikke er aktuelle ændringer i funktionsniveau, 

adfærd og behov. Den habituelle tilstand udarbejdes i forbindelse med en udredning af borgeren og 

forandrer sig over tid i takt med, at borgeren ændrer sig. 

En oprettelse af en ny habituel tilstand foretaget i det digitale værktøj blev i forbindelse med 

nulpunktsmålingen målt til i gennemsnit – på tværs af udvalgte enheder og kommuner i analysen – at tage 

21,8 minutter. I slutmålingen er tidsforbruget til oprettelse af habituel tilstand reduceret betydeligt. 

Gennemsnitligt anvendes der nu 7,5 minutter på oprettelse af en habituel tilstand, og tidsforbruget er 

således i gennemsnit reduceret med over 14 minutter fra nulpunktsmålingen. Udarbejdelse af en ny 
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habituel tilstand tager mellem 1½ og små 3 minutter længere end en revidering af en eksisterende habituel 

tilstand. 

Figur 7. Antal minutter brugt på oprettelse af eller revidering af habituel tilstand – sammenligning af nulpunkts- og slutmåling 

 
Note: I nulpunktet indgår kun data fra Aalborg og Greve Kommune. 

Der er forholdsvis ubetydelige forskelle på tidsforbruget mellem plejecentre og hjemmeplejen, men ser 

man på tværs af de enkelte kommuner er der forskel på, hvor lang tid det tager at oprette en ny habituel 

tilstand. Eksempelvis tager det i hjemmeplejen i Gentofte 3,5 minutter, og i hjemmeplejen i Slagelse tager 

det over 9 minutter.  

I Aalborg er hjemmeplejen lige gået i gang med at anvende løsningen, hvilket kan forklare, at det i 

gennemsnit tager 14 minutter at oprette en ny habituel tilstand. Dette bekræfter, hvad de kvalitative 

interviews også belyste – nemlig at det tager tid at implementere metode og digital løsning, og det tager 

tid, indtil løsningen bliver en fast del af de daglige rutiner (jf. figur 8 nedenfor).  

Figur 8. Tidsforbrug målt i minutter brugt på oprettelse eller revidering af habituel tilstand – tidsmålinger i kommunerne 

 

En habituel tilstand kan ændre sig over tid, hvilket vil sige, at en borgers normale, oprindelige tilstand har 

forandret sig. Det bevirker, at den habituelle tilstand skal opdateres i det digitale værktøj. Medarbejderne 
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har i den forbindelse skullet registrere tiden det tager at opdatere en habituel tilstand på en borger. Den 

proces tager oplagt kortere tid end tiden, det tager at oprette en ny habituel tilstand. 

Samlet set kan det konstateres, at tidsforbruget til ændring af en eksisterende habituel tilstand på samme 

måde som oprettelse af ny habituel tilstand er reduceret betydeligt i forhold til nulpunktsmålingen.   

I forbindelse med tidsmålingen er der i Slagelse Kommune gennemført en specifik måling på tidsforbrug til 

oprettelse af borgere og medarbejdere i den digitale løsning. Slagelse har ikke en snitflade mellem den 

digitale løsning og kommunens EOJ-system og er derfor nødt til manuelt at oprette borgere og 

medarbejdere i løsningen. Slagelse Kommune har derfor et mertidsforbrug ved opstart af borgere og nye 

medarbejdere sammenlignet med de øvrige kommuner, hvor borgere og medarbejdere overføres via 

snitfladen mellem de to systemer. 

5.2 Observation og registrering af ændringer i borgers tilstand 
Den digitale løsning til understøttelse af tidlig opsporing bruges af medarbejderne til at registrere de 

observationer, de gør på borgeren i forhold til de parametre, der indgår i tidlig opsporing. Ved hjælp af 

kategoriseringen i løsningen hjælpes medarbejderne til at observere ændringer på forskellige parametre 

hos borgeren, fx gangfunktion, hukommelse, træthed og appetit. Ud fra borgers registrerede habituelle 

tilstand kan det derfor ses, om der er sket ændringer i borgerens tilstand. 

Som led i tidsmålingerne har medarbejderne i de fem kommuner registreret tidsforbruget ved ændringer i 

en borgers tilstand i den digitale løsning. Målingen er foretaget i to situationer: En situation hvor det kun er 

selve indtastningen, der er indeholdt i målingen og en situation, hvor det både er indtastningen og 

vurdering af ændringerne hos borgerne, der er medtaget.  

Tidsforbruget til registrering af ændringer i en borgers tilstand er i gennemsnit faldet med 9 minutter fra 

nulpunktsmålingen og frem til slutevalueringen. 
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Figur 9. Registrering af ændring i borgers tilstand målt i minutter – sammenligning af nulpunkts- og slutmåling 

 
Note: I nulpunktet indgår kun data fra Aalborg og Greve Kommune. 

I forbindelse med de kvalitative interviews blev det tydeligt, at observationer og ændringer registreres 

forskelligt på tværs af de enkelte kommuner, og der er på tværs af kommunerne ikke en fælles tilgang til, 

hvornår en borger skal triageres rød, gul eller grøn, hvilket kan forklare forskellene på tværs af 

kommunerne. 

Tiden anvendt til registrering af ændringer i borgers tilstand og samtidig vurdering af borgeren tager knap 3 

minutter i Gentofte Kommunes hjemmepleje. Plejecentre i Greve Kommune bruger længst tid på dette og 

anvender knap 7 minutter pr. borger til registrering af ændringer og vurdering. Der er således forholdsvis 

stor forskel på, hvor meget tid der anvendes til registrering af ændringer og vurdering af borgeren i de 

enkelte kommuner. Den tid medarbejderne bruger til ren registrering af ændring i borgerens tilstand 

svinger en del på tværs af kommunerne. En forklaring på forskellen er at erfarne medarbejdere typisk kan 

lave vurdering og registrering hurtigere. Forskellen i tidsforbruget kan dog også henføres til den forskellige 

praksis i, hvornår der registreres. 

Figur 10. Registrering af ændring i borgers tilstand målt i minutter 
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5.3 Tidsforbrug og forskelle omkring afholdelse af tavlemøder 
For at få et overblik over de enkelte registreringer på borgerne og drøfte, hvilke indsatser, skal iværksættes, 

afholdes der tavlemøder, hvor enhederne har adgang til registreringerne på de enkelte borgere via en 

oversigtstavle. Tavlen opdateres automatisk i takt med, at medarbejderne registrerer borgernes tilstand i 

løsningen. Således giver tavlen overblik over borgere med ændringer, og den giver samtidig adgang til 

oplysninger om alle borgers ændringer og historik på registrerede ændringer på borgerne.  

I alle enheder (hjemmeplejegrupper eller afsnit på plejecentre) afholdes tavlemøder, hvor de borgere, der 

er sket relevante ændringer med, gennemgås. I forbindelse med de kvalitative interviews har det været en 

gennemgående pointe, at tavlen har gjort det overskueligt, hvilke borgere, skal prioriteres på de enkelte 

tavlemøder. Det er ikke alle borgere, der gennemgås på tavlemøderne, men alle borgere i kategorien rød 

og gul bliver i udgangspunktet gennemgået. Afhængig af valgt model for møderne og mødelængde, 

gennemgås på nogle møder evt. kun røde borgere afhængig af tid på det pågældende møde. De enheder, 

som har arbejdet længst med tidlig opsporing nævnte også eksempler, hvor grønne borgere blev drøftet på 

et tavlemøde. Der er i den sammenhæng typisk tale om borgere, der ikke er blevet drøftet længe. Dette gør 

medarbejderne opmærksomme og bidrager til, at medarbejderne er på forkant med eventuelle kommende 

ændringer i borgernes tilstand.  

I forbindelse med registreringer i slutevalueringen har kommunerne registreret tidsforbruget til 

tavlemøder, forberedelsestid, antal deltagere samt antal tavlemøder afholdt pr. uge. 

Antallet af møder afholdt pr. uge svinger fra kommune til kommune og også mellem hjemmeplejen og 

plejecentrene. I yderpunkterne ligger hjemmeplejen i Aalborg som afholder et ugentligt møde, og 

hjemmeplejen i Greve, der i gennemsnit afholder 15 ugentlige møder. De resterende kommuner og 

enheder afholder i gennemsnit mellem 2 og 6 møder om ugen.  

I tabel 3 vises antallet af tavlemøder pr. uge, den gennemsnitlige længde af et møde i minutter og det 

totale tidsforbrug pr. møde for alle deltagende medarbejdere – inklusiv mødelederens forberedelse.  

Tabel 3. Tavlemøder i kommunerne 

Kommune Område 
Antal 
tavlemøder pr. 
uge 

Gennemsnitlig 
mødelængde i 
minutter 

Totale tidsforbrug i timer pr. 
møde på tværs af 
medarbejdere - inkl. 
mødeleders forberedelse 

Aalborg Plejecenter 3,6 15,3 1,7  
Hjemmepleje 1,0 18,3 2,5 

Greve Plejecenter 5,0 4,6 0,6  
Hjemmepleje 15,0 17,0 3,7 

Gentofte Plejecenter 5,0 13,8 1,9  
Hjemmepleje 2,0 26,2 8,1 

Slagelse Plejecenter 5,9 15,3 1,8  
Hjemmepleje 4,3 15,7 3,7 

Silkeborg Hjemmepleje 5,0 7,4 2,4 

 

Længden af tavlemøderne svinger på tværs af såvel kommuner som områder. Greve plejecenter bruger 

knap 5 minutter på et tavlemøde, og hjemmeplejen i Gentofte bruger godt 26 minutter. Denne forskel kan 

forklares med hyppigheden af møder og antallet af deltagere. Mødes man sjældent og der er mange 
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deltagere, så tager møderne længere tid. Mødes man omvendt ofte og er få personer, så kan det gøres 

hurtigt.  

Betragtes det totale tidsforbrug pr. møde samlet for alle deltagende medarbejdere og inklusiv mødeleders 

forberedelse anvendes der mest tid pr. møde i Gentofte hjemmepleje. Her bruges der godt 8 timer pr. 

møde, og enheden anvender således mere end dobbelt så lang tid pr. møde end de øvrige enheder. 

Samlet set viser tabel 3 – i kombination med de kvalitative interviews – at der er stor variation i 

kommunernes tilgang til og model for afholdelse af tavlemøder. De enkelte enheder udtrykker generelt 

tilfredshed med den model, de anvender for afholdelse af tavlemøde, hvilket peger på at der ikke er én 

korrekt model for afholdelse af tavlemøder, som kan bruges på tværs af enheder. Dog peger analysen på, at 

det for de fleste enheder fungerer godt med 3-5 korte ugentlige tavlemøder. 

Det er kun i meget begrænset omfang blevet en fast rutine blandt de involverede kommuner at etablere 

tavlemøder i aftenvagten, men det efterspørges flere steder. Efterspørgslen bygger blandt andet på et 

ønske om et styrket samarbejde mellem vagtlagene samt en større synlighed på en eventuel forskel i 

borgers tilstand om morgenen i forhold til om aftenen.  

5.3.1 Deltagere på tavlemøderne 
Antallet af medarbejdere, der deltager på tavlemøderne, er ca. dobbelt så højt i hjemmeplejen som på 

plejecentrene, dog med undtagelse af Aalborg Kommune, hvor deltagerantallet er stort set ens i 

hjemmeplejen og plejecentrene. I Aalborg samt Silkeborg og Slagelse hjemmepleje er der i gennemsnit 

minimum en sygeplejerske med til alle møder. Blandt de øvrige kommuner deltager sygeplejersken kun til 

udvalgte møder. Alle kommunerne nævner dog, at det er vigtigt med deltagelse af en sygeplejerske på 

udvalgte møder. De primære deltagere på møderne er derudover de udførende medarbejdere i 

hjemmeplejen og på plejecentrene, der er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.  

På tværs af kommunerne er der, særligt i hjemmeplejen, stor forskel på antallet af deltagere til 

tavlemøderne. Eksempelvis er der i hjemmeplejen i Gentofte 18 deltagere pr. møde, hvorimod der i 

hjemmeplejen i Aalborg i gennemsnit er otte deltagere. Hvad det optimale antal mødedeltagere er kan ikke 

endeligt konkluderes. Det er dog med tavlemøder som med andre typer af møder, at mange deltagere 

kræver en tydelig struktur og har en tendens til at give mindre plads til den enkelte mødedeltager. 

Tabel 4. Deltagere til tavlemøder 

  Gennemsnitligt antal deltagere pr. tavlemøder og i alt 

Kommune Område Hjælpere Assistenter Sygeplejersker Ledere 
Andre 
grupper, fx 
elever 

Gennemsnitligt 
antal deltagere pr. 
møde 

Aalborg Plejecenter 2,0 2,4 1,2 0,5 0,4 6,6  
Hjemmepleje 3,7 3,0 1,0 - - 7,7 

Greve Plejecenter 3,3 2,0 0,8 0,4 0,8 7,3  
Hjemmepleje 8,6 2,4 0,5 0,7 0,1 12,4 

Gentofte Plejecenter 4,8 1,5 0,3 0,8 0,8 8,0  
Hjemmepleje 11,7 4,3 0,7 0,9 0,3 17,9 

Slagelse Plejecenter 2,2 1,9 0,8 0,5 1,4 6,7  
Hjemmepleje 10,1 1,6 1,0 0,6 0,6 14,0 

Silkeborg Hjemmepleje 11,2 4,0 2,1 0,8 1,0 19,0 
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I forbindelse med evalueringen er der i nogle kommuner også gennemført observationsstudier i forbindelse 

med gennemførelse af tavlemøder. Observationsstudierne har vist, at mødeledelse og struktur på 

tavlemøderne er centrale for, hvor god dialogen på møderne bliver. Det er vigtigt at have en mødeledelse, 

der lægger vægt på struktur og har overblikket over, hvad der skal gennemgås. Det er typisk en assistent, 

en sygeplejerske eller en lokal leder, som leder tavlemøderne. De forskellige profiler giver forskellige 

dynamikker til møderne, og det kan ikke konkluderes, hvilken profil der er den mest optimale mødeleder. 

Dog peger flere kommuner på, at mødeledelsen kræver nogle særlige personlige kvalifikationer, der fx ikke 

altid følger med de faglige kvalifikationer.  

Samtidig viste observationerne og interviewene, at elementer som støj, forstyrrelser fra kolleger, der ikke 

er en del af mødet og afholdelse af møder i forbindelse med spisning mv. ikke bidrager til et godt og 

konstruktivt møde. Sidstnævnte forhold er primært en udfordring i hjemmeplejen. For hjemmeplejen 

gælder desuden, at når mødeledelsen varetages af den lokale gruppeleder er der risiko for, at dialogen 

primært kommer til at foregå mellem sygeplejerske og gruppeleder mere end blandt alt personalet.  

 

5.4 Opsummering af tidsanvendelse med den digitale løsning 
Overordnet set kan det siges om tidsanvendelse med den digitale løsning, at jo længere tid der arbejdes 

med løsningen, jo hurtigere går registreringerne. Derudover er det tydeligt, at den digitale udgave er 

hurtigere end den papirbaserede tilgang. Målingerne viser, at tiden til oprettelse og opdatering af en 

habituel tilstand er reduceret med gennemsnitligt 14 minutter siden nulpunktsmålingen, hvilket er en 

væsentlig reduktion. Ligeledes er tiden til registrering af ændringer i en borgers tilstand reduceret 

væsentligt, siden nulpunktsmålingen blev foretaget. Tidsforbruget til dette er faldet med 5 minutter. 

Således peger analysen på, at det er mere effektivt for medarbejderne at anvende den digitale løsning 

fremfor den papirbaserede udgave af tidlig opsporing.  

Mellem kommunerne kan der spores en forholdsvis stor forskel på tidsforbruget – både i tidsforbruget 

brugt til oprettelse af en habituel tilstand og tidsforbruget brugt ved registrering af ændringer. 

Ligeledes kan det konkluderes, at der fortsat er stor forskel i den måde, de enkelte enheder afholder 

tavlemøder på. Antallet af ugentlige møder svinger fra 1 til 15 om ugen, hvilket også giver store forskelle på 

det totale tidsforbrug brugt på møder i de enkelte enheder. Når der afholdes få ugentlige møder, er 

møderne ofte lange, og afholdes der flere daglige møder, er de ofte kortere. Derudover svinger 

deltagerantallet også – både på tværs af hjemmeplejeenheder og plejecenterenheder. Således kan der ikke 

identificeres én overordnet model for tavlemøder, som fungerer på tværs af alle enheder, men derimod 

tegner der sig et billede af, at enhederne finder deres egen model, som fungerer for dem. Derfor kan man 

som kommune overveje, om antallet, deltagerne og varigheden af tavlemøderne er det rette og/eller 

hvorvidt man bør justere i det for at få nogle bedre møder. 

6 Vurderede gevinster ved tidlig opsporing 
I dette afsnit præsenteres de oplevede gevinster ved kommunernes arbejde med digital tidlig opsporing. 

Kommunernes oplevelser er indsamlet gennem et spørgeskema til ledere og udvalgte nøglemedarbejdere, 

interviews med ledere og fokusgruppeinterviews med medarbejdere. Spørgeskemaet blev distribueret af 

kommunens projektledere internt og blev givet til ledere og udvalgte nøglemedarbejdere med særlig 

indsigt i kommunens anvendelse af digital tidlig opsporing.  

Dataindsamlingen er gennemført, så det er muligt at adskille besvarelse og input fra plejecentre og 

hjemmepleje, da der er stor forskel på, hvordan de to typer af enheder arbejder.  
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Afsnit 6 præsenterer først de generelle tendenser og derefter beskrives kommunernes vurdering af 

gevinsterne ved at anvende digital tidlig opsporing.  

6.1 Generelle tendenser for opnåede gevinster 
På det overordnede niveau giver medarbejdere og ledere på tværs af enheder og kommuner udtryk for, at 

det har været meningsfyldt for dem at arbejde med tidlig opsporing og den digitale løsning. Medarbejderne 

nævner blandt andet, at det har givet dem anledning til at tale systematisk om borgernes tilstand ud fra 

konkrete faglige observationer, som alle faggrupper kan forholde sig til.  

På tværs af kommuner nuanceres billedet mellem medarbejdere og enheder, men generelt finder 

medarbejdere og ledere indsatsen meningsfuld og oplever, at den bidrager konstruktivt til det arbejde, de 

skal løse. 

Blandt de interviewede medarbejdere kom det frem, at der er forskel på holdningen til systemet mellem 

nye og mere erfarne brugere. Nye brugere af systemet oplever, at det er en udfordring at ændre 

eksisterende arbejdsgange og få indarbejdet triagering som en naturlig del af hverdagen. Af interviewene 

fremgår det samtidig, at der er enighed om, at den digitale løsning er nem at forstå og anvende, og dette 

betones særlig tydeligt af de mere erfarne brugere. Det kan således tyde på, at holdningen til systemet 

ændrer sig over tid i takt med, at man får mere greb om anvendelsen i den daglige praksis.  

Det fremgår af interviewene med medarbejdere og ledere, at der opleves mange gevinster ved arbejdet 

med tidlig opsporing, men der ligger fortsat en opgave i at fastholde realiseringen af de gevinster, der er 

ved anvendelse af digital tidlig opsporing over tid. For medarbejderne gælder det om, at triagering skal 

blive en del af den daglige fælles praksis. For de forskellige ledelseslag gælder det om at formidle og 

fastholde, at tidlig opsporing gavner, når medarbejderne bruger systemet konsekvent og systematisk. 

6.1.1 Forskelle på hjemmeplejeenheder og plejecentre 
Dykker man ned i forskellene mellem enhederne ses en tendens til, at lederne generelt har vurderet, at 

hjemmeplejeenhederne har en større gevinst ved digital tidlig opsporing end plejecentrene. Denne tendens 

ses ud af besvarelserne til de 26 spørgsmål i spørgeskemaet, der relaterer sig til oplevede gevinster. 

Respondenter fra hjemmeplejen har således en højere andel af besvarelser, der ligger i kategorierne ”I 

meget høj grad/I høj grad” end respondenter fra plejecentre. 

På to områder viser det sig, at plejecentrene oplever større gevinst end hjemmeplejen. Det drejer sig dels 

om, hvorvidt den elektroniske tavle med overblikket over borgernes aktuelle tilstand giver en gevinst ved 

afholdelse af tavlemøder. Gevinsten vurderes at være mere central på plejecentre end i hjemmeplejen. 

Derudover drejer sig om, hvorvidt brug af metoden og løsningen giver en bedre og mere kvalificeret 

overlevering om borgerens aktuelle tilstand mellem vagtlagene. Denne forskel er ikke overraskende, da det 

i fokusgruppeinterviewene fremgik, at ingen hjemmeplejeenheder anvender tidlig opsporing i alle vagtlag, 

hvorfor overleveringen af viden mellem vagtlagene naturligt ikke kan være en gevinst for de enheder. 

I svarene fra både plejecentre og hjemmeplejen fremgår en fælles tendens til, at digital tidlig opsporing har 

højnet fagligheden i handleplaner/indsatser for den enkelte borger. Hertil svares der ”I meget høj grad/I høj 

grad” i 50 pct. af besvarelserne. Det andet spørgsmål vedrører den oplevede gevinst ved, at medarbejderne 

har adgang til den elektroniske tavle via deres tablet/smartphone/computer. Her er 71 pct. af 

besvarelserne fra plejecentrene på ”I meget høj grad/I høj grad”, og andelen for hjemmeplejen er stort set 

tilsvarende (68 pct.). 
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Kommunerne har igennem evalueringsprojektet i flere omgange tilkendegivet, at implementering af 

løsningen forløber nemmere på plejecentrene, men også at de forestiller sig, at gevinsterne burde være 

større i hjemmeplejen. Ovenstående svar bør derfor ses i lyset af det. Det skal også understreges, at 

tendensen til at hjemmeplejen oplever større gevinst ved digital tidlig opsporing end plejecentrene ikke 

betyder, at plejecentre ikke oplever gevinster. Plejecentrene oplever gevinster, blot i mindre grad end 

hjemmeplejeenhederne.  

6.2 Effekter af metoden på forbyggelige indlæggelser 
I interviewene med ledere fra flere kommuner var vurderingen, at digital tidlig opsporing forebygger 

indlæggelser. Det begrundes blandt andet med, at organisationen samlet set arbejder mere målrettet og 

systematisk grundet det fokus, der kommer på tidlig opsporing af sygdomstegn. Dog mener lederne, at det 

bliver meget vanskeligt at dokumentere, at der forebygges indlæggelser. Det hænger blandt andet sammen 

med, at selvom det kan dokumenteres, at borgere bliver triageret fra rød og tilbage til gul og grøn, kan det 

ikke dokumenteres, at dette også har forhindret en indlæggelse. 

Af lederinterviewene fremgik det desuden, at flere ting skal fungere i organisationen for at lykkes med at 

reducere forebyggelige indlæggelser. For det første er det helt centralt, at tidlig opsporing bliver en 

integreret del af den daglige rutine. Det gælder både løbende registrering af ændringer i borgerens tilstand, 

opsamling af ændringer på tavlemøder og en hurtig faglig indsats på baggrund af tavlemøderne. Tillige skal 

det sikres, at holdningen til digital tidlig opsporing blandt medarbejderne er positiv, og den daglige ledelse 

skal påtage sig ansvaret for at drive forandringen og sikre engagementet til at anvende løsningen. 

Herudover peger lederne på, at samarbejdet mellem brugerne af systemet og IT-afdelingen skal fungere 

godt med en løbende dialog, da tekniske udfordringer, som ikke løses, hurtigt giver negativ fokus på den 

digitale løsning blandt medarbejderne. Sidstnævnte er naturligvis mest aktuelt i tiden, hvor løsningen tages 

i brug og i den første tid derefter. 

6.3 Gevinster ved anvendelse af den digitale løsning 
Af besvarelserne af spørgeskemaet vedrørende gevinster fremgår, at kommunerne oplever, at digital tidlig 

opsporing giver et bedre overblik over alle borgernes aktuelle tilstand. 66 pct. af respondenterne på tværs 

af hjemmepleje og plejecentre har svaret, at arbejdet med digital tidlig opsporing ”I meget høj grad/I høj 

grad” har givet et bedre overblik over alle borgeres aktuelle tilstand, som det ses af figur 11.  

Af fokusgruppeinterviewene fremgik det, at medarbejdere fra især plejecentrene oplever, at det er en 

fordel at bruge tavlen som et redskab til at få overblik over alle beboernes tilstand. Det gælder også 

beboere på andre afdelinger end medarbejderens egen. En medarbejder forklarer, at hvis der er sygdom 

blandt personalet, kan medarbejderne blive sendt ud til beboere, de normalt ikke arbejder med og kender. 

I en sådan situation oplever medarbejderne, at det er en hjælp, hvis de har mulighed for at orientere sig på 

oversigtstavlen om alle beboernes tilstand og dermed være forberedte på deres kommende opgaver.  

Figur 11. Spørgsmål "I hvilken grad oplever du, at arbejdet med digital tidlig opsporing giver jer et bedre overblik over alle 
borgeres aktuelle tilstand?" 
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I meget høj grad/I høj grad I nogen grad
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I interviewene går det igen blandt de fleste deltagere, at digital tidlig opsporing har været let at anvende for 

medarbejderne. De eventuelle udfordringer der har været med at anvende løsningen skyldes ikke, at 

løsningen er svær at tilgå og anvende. Derimod har udfordringerne primært været knyttet til tekniske 

problemer med signal til smartphones mv. Dernæst har udfordringerne bundet i, at der har været forskellig 

tolkning af eksempelvis ’svar-kategorierne’ i ændringsskemaet eller forskellige opfattelser af, hvornår en 

borger triageres henholdsvis grøn, gul og rød. Tabel 5 viser fordelingen af besvarelser på fire spørgsmål, 

som alle omhandler, hvor nem den digitale løsning er at anvende. På tværs af de fire spørgsmål ses det, at 

hjemmeplejen i højere grad end plejecentrene oplever, at løsningen er nem at anvende og forstå.  

Tabel 5. Besvarelser på spørgsmål om hvor nemt det er, at bruge løsningen 

Spørgsmål: 
Enhed 

I meget høj 
grad/I høj 

grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

I hvilken grad er det din oplevelse, 
at den elektroniske tavle har været 
nem at lære at bruge? 

Hjemmepleje 50% 41% 9% - - 

Plejecenter 25% 55% 15% - 5% 

I hvilken grad er det din oplevelse, 
at den digitale udgave af 
ændringsskemaet/roskildehjulet 
har været nem for medarbejderne 
at lære at bruge? 

Hjemmepleje 59% 36% 5% - - 

Plejecenter 36% 41% 23% - - 

I hvilken grad oplever du, at 
oplysningerne i 
den elektroniske tavle er nemme at 
tilgå? 

Hjemmepleje 76% 19% 5% - - 

Plejecenter 30% 65% - - 5% 

I hvilken grad oplever du, at den 
elektroniske tavles indhold er nemt 
at forstå? 

Hjemmepleje 82% 18% - - - 

Plejecenter 65% 30% - - 5% 

 

En gevinst som blev fremhævet i et fokusgruppeinterview er, at medarbejderne med den digitale løsning til 

tidlig opsporing er begyndt at bruge og opdatere habituelskemaerne i langt højere grad, end da de havde 

den manuelle papirløsning. Det skyldes, at habituelskemaerne er lettere tilgængelige for medarbejderne, 

heriblandt for de udekørende sygeplejersker, da alle ikke nødvendigvis har været klar over, hvor mappen 

med habituelskemaerne lå på mødestederne for hjemmeplejen. Da løsningen nu er digital, kan den let 

tilgås og der er ingen tvivl om, hvor habituelskemaerne befinder sig.  

Af de kvalitative interviews kom det ligeledes frem, at fordi løsningen er nem at bruge og giver en mere 

ensartet måde at arbejde på, opsamles informationer om borgeren mere struktureret. Det bevirker, at 

medarbejderne bedre kan rapportere observationer, fordi de ikke skal skrive tekst, og kategoriseringen er 

ensartet. Samtidig bliver der blandt sygeplejerskerne handlet og fulgt op på de observationer der laves, 

fordi der bliver reageret på triagerings-farverne.   

Medarbejderne i en af kommunerne beskrev i forlængelse heraf, hvordan der opnås en tidsbesparende 

gevinst ved brugen af digital tidlig opsporing. Tidsbesparelsen opnås, når en udekørende sygeplejerske 

møder ind på et plejecenter og bruger tavleoversigten til at danne sig overblik over, hvilke borgere der skal 

læses journal på. Sygeplejersken kan på den måde hurtigere komme i gang med sit arbejde, da det ikke er 

alle journaler, som skal gennemgås for at lede efter de borgere, der har brug for en sygeplejefaglig indsats. 
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En sådan brug af tidlig opsporing kræver, at medarbejderne anvender systemet konsekvent, så alle kan 

stole på, at deres kollegaer også gør det, og at informationerne er helt opdaterede.  

6.3.1 Løft i medarbejdernes kompetencer 
I forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet svarede respondenterne på, hvorvidt anvendelsen af digital 

tidlig opsporing styrker de faglige kvalifikationer hos den enkelte medarbejder. Hertil svarede 61 pct. af 

respondenterne på tværs af hjemmepleje og plejecentre ”I meget høj grad/I høj grad” (jf. nedenstående 

figur). Tre ud af fire adspurgte i hjemmeplejen svarer ”I meget høj grad/I høj grad”, mens dette er tilfældet 

for halvdelen af de adspurgte på plejecentrene.  

Figur 12. Spørgsmål "I hvilken grad oplever du, at anvendelsen af digital tidlig opsporing styrker de faglige kvalifikationer hos 
den enkelte medarbejder?" 

 

De interviewede ledere er enige i denne pointe og ser en stor gevinst ved, at arbejdet med metoden og den 

digitale løsning bidrager til at udvikle medarbejdernes kompetencer. Det kan således konstateres, at 

kommunerne oplever en klar gevinst i form af et løft af medarbejdernes faglige kvalifikationer ved 

anvendelse af digital tidlig opsporing.  

Desuden betyder anvendelse af digital tidlig opsporing, at det fælles faglige sprog, der bliver brugt blandt 

medarbejdere til at beskrive borgernes tilstand, bliver styrket på tværs af de enkelte faggrupper. Hertil 

kommer, at de observationer medarbejderne foretager hos hver enkelt borger bliver grundigere, da 

medarbejderne skal gennemgå og overveje kategorierne i ændringsskemaet. Dermed kommer man ”hele 

vejen rundt om borgeren” som en medarbejder beskriver det. Denne pointe bliver underbygget af svarene 

fra gevinstskemaet. Her fremgår det, at lederne i både hjemmeplejen og på plejecentrene oplever et fælles 

sprog på tværs af faggrupper grundet anvendelsen af digital tidlig opsporing.  

Eksempelvis svarer 68 pct. af respondenterne fra hjemmeplejen, at de ”I meget høj grad/I høj grad” 

oplever, at brugen af digital tidlig opsporing giver et fælles sprog på tværs af faggrupper. For plejecentrene 

svarer 36 pct. ”I meget høj grad/I høj grad” jf. figur 13. Dermed er der forskel mellem hjemmeplejen og 

plejecentrene i forhold til opfattelsen af, hvorvidt digital tidlig opsporing bidrager til et fælles tværfagligt 

sprog, hvor hjemmeplejen oplever den største gevinst. Af fokusgruppeinterviewene fremgik det, at flere 

plejecentre forud for implementeringen af tidlig opsporing har haft tilknyttet en centersygeplejerske og 

dermed haft denne faggruppe ”tæt på” i forvejen. Dermed kan årsagen til, at hjemmeplejen oplever en 

væsentlig større gevinst end plejecentre i forhold til et fælles fagligt sprog skyldes, at behovet for et fælles 

fagligt sprog har været større i hjemmeplejen.  

73%

50%

23%

36%

5%

9% 5%

H J E M M E P L E J E N

P L E J E C E N T E R

I meget høj grad/I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke



30 

Figur 13. Spørgsmål ”I hvilken grad oplever du, at anvendelsen af digital tidlig opsporing har givet et fælles sprog på tværs af 
faggrupper?” 

 

6.4 Organisatoriske gevinster 
I et fokusgruppeinterview fortæller medarbejdere fra en af kommunerne om, hvordan de føler, at de 

forstyrrer sygeplejerskerne mindre grundet tidlig opsporing. Det skyldes, at der nu afholdes daglige 

tavlemøder, hvor den vagthavende sygeplejerske er mødeleder. Dermed er sygeplejersken mere 

tilgængelig, og det er synligt, hvilken sygeplejerske der skal ringes til, hvis en akut situation opstår. Er 

situationen ikke akut, ved medarbejderne, at de får mulighed for at tale med sygeplejersken ved næste 

tavlemøde. Ved denne struktur bringes faggrupper sammen på en organiseret måde der, som det fremgår 

af interviewene, giver en tryghed for hjælpere og assistenter i forhold til dialogen med sygeplejen.  

I lederinterviews og i fokusgruppeinterviews udtrykkes det, at manglen på konsekvent brug af tidlig 

opsporing i alle vagtlag er en udfordring, de stadig står overfor. Der er indtil videre kun en enkelt enhed, 

som bruger tidlig opsporing aften og nat. En mulig årsag til den manglende brug i aften- og nattevagt blev 

påpeget af personalet på et plejecenter. Her fremgik det, at personalet i aften- og nattevagten ikke ser 

ideen i brugen af tidlig opsporing, primært fordi der ikke holdes tavlemøder for de pågældende vagtlag. 

Personalet mener, at en vigtig del af metoden er, at der holdes tavlemøder, hvor medarbejderne taler om 

ændringerne og en eventuel handleplan. Dialogen om de registrerede ændringer er central for 

medarbejdernes opfattelse af, at det giver mening at triagere borgere, og at der reelt handles på deres 

observationer. Denne oplevelse får medarbejdere i aften-/natvagt ikke i samme omfang, hvis de ikke 

deltager i tavlemøder, og det kan derfor være svært for dem at se pointen i at triagere. Desuden blev der 

peget på, at det generelt er vanskeligere at implementere nye tiltag, som eksempelvis tidlig opsporing i 

aften/nat-vagtlaget i forhold til dagvagten, hvilket kan have indflydelse på ovenstående.   

Af besvarelserne i spørgeskemaet fremgår det, at der er tilfredshed med den digitale løsning som et 

værktøj til at videregive informationer om borgere. Som det ses i nedenstående tabel har henholdsvis 82 

pct. og 86 pct. af besvarelserne fra plejecentre og hjemmeplejen svaret, at den digitale løsning ”I meget høj 

grad/I høj grad” giver mulighed for at videregive informationer om borgerne. Digital tidlig opsporing 

opleves dermed som et godt redskab til at videregive informationer til kollegaer. Det må formodes, at der 

er en potentiel gevinst ved at udbrede digital tidlig opsporing til de medarbejdere, som arbejder aften og 

nat. Aften/nat-medarbejderne har vanskeligere adgang til hverdagens dialog om borgernes aktuelle 

tilstand, og netop derfor kan de have gavn af den informationsdeling, som tidlig opsporing giver.  
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Figur 14. Spørgsmål ”I hvilken grad oplever du, at det digitale værktøj giver mulighed for at videregive observationer til 
tavlemødet eller kollegaer?” 

 

6.5 Forslag til ændringer i den digitale løsning, der kan øge gevinstrealiseringen 
I forbindelse med de kvalitative interviews havde personalet mulighed for at udtrykke ønsker og 

ændringsforslag til løsningen, som kan gøre gevinsterne endnu større. Overordnet blev det tydeligt, at 

medarbejderne er meget positivt stemt for metoden og den digitale løsning i sin helhed. De enkelte 

enheder og personalegrupper støder på forskellige behov som kommer til udtryk i deres forslag til 

forbedringer og ønsker til løsningen.  

I nedenstående tabel er de enkelte ændringsforslag, som medarbejdere og ledere pegede på ved 

interviewene, opdelt på kommune og henholdsvis hjemmepleje og plejecenter. Det skal understreges, at 

der ikke er tale om de enkelte kommuners officielle ændringsønsker: 

Tabel 6. Ændringsforslag til løsningen opdelt på kommune og enhed 

Gentofte Greve Silkeborg Slagelse Aalborg 

Hjemmepleje Plejecentre Hjemmepleje Plejecentre Hjemmepleje Hjemmepleje Plejecentre Plejecentre 
En dedikeret 
triagerings-
farve til positive 
ændringer 

Fuld integration 
med EOJ 

Fuld integration 
med EOJ 

Fuld integration 
med EOJ 

Fuld integration 
med EOJ 

Fuld integration 
til EOJ 

Bedre 
sammenhæng 
til andre IT-
systemer 

Fuld integration med 
EOJ 

Et kommentar-
felt  

Ændringer 
synliggøres i 
EOJ 

Mulighed for 
søgning på CPR-
nummer 

Mere 
obligatorisk 
undervisning  

Synlighed af 
borgers 
triageringsfarve 
i kørelisten 

Mulighed for 
registrering af 
mulig 
kommende 
sygdoms-
tilfælde 

Mulighed for at 
finde detaljeret 
beskrivelse af 
tidligere 
sygdomsforløb 

Sammenhæng til 
terminologi i de 
sygeplejefaglige 
standarder 

Tvungen 
gennemgang af 
alle kategorier 

Sammenhæng 
til EOJ 

Et 
kommentarfelt 

Mere tid til 
sparring med 
kolleger 

 
En dybere og 
mere præcis 
kategorioversigt 

En 
kategorisering 
der tager 
udgangspunkt i 
omsorgs-
systemets 
kategorier 

Hurtig genvejs-
mulighed til SmartCare 

   

Mulighed for 
ændring af 
registrerings-
tidspunkt 

   
En dybere og mere 
præcis kategorioversigt 

 

I oversigten ses det, at stort set alle ønsker en tættere og bedre integration til fagsystemerne og dermed én 

indgang til forskellige systemer, så arbejdsgangene bliver nemmere. En stor del af videreudviklingen går 

således på, at paletten af fagsystemer tænkes sammen, hvilket ifølge deltagerne i interviews vil gøre det 

nemmere at gøre triagering til en rutine blandt medarbejderne. 

Det blev i interviewene klart, at der en tendens til, at jo længere tid en enhed har været i gang, jo mere ser 

man muligheder for, hvordan systemet kan udvikles til at blive endnu bedre frem for, hvad det mangler. 

Eksempelvis har man i Gentofte Kommune længe anvendt løsningen, og hjemmeplejen foreslår en fjerde 

triagerings-farve til positive ændringer hos en borger. Dette kan fx være gavnligt i situationer, hvor en ny 

86%

82%

5%

9%

9%

5% 5%

H J E M M E P L E J E N

P L E J E C E N T E R

I meget høj grad/I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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borger startes op i hjemmeplejen og habituelt ikke har en gangfunktion på grund af en blodprop. Typisk 

laves en habituel tilstand samtidig med et genoptræningsforløb, og forbedres gangfunktionen, bliver borger 

triageret rød eller gul, da der er tale om en ændring i forhold til den habituelle tilstand. Dette giver dog et 

misvisende billede af borgeren, da borgeren jo reelt har forbedret sin tilstand. 

Således giver forslagene til ændringer et billede af, at enhederne til dels har de samme ønsker til 

ændringer. Samtidig ses også, at jo bedre kendt man er med løsningen og jo mere integreret den bliver i 

medarbejdernes hverdag, jo bedre bliver man til at se udviklingspotentialet og forstå, hvad systemet skal 

anvendes til. 

6.6 Opsummering af gevinster ved digital tidlig opsporing 
Der er en klar tendens til, at hjemmeplejen oplever en større gevinst ved digital tidlig opsporing end 

plejecentrene gør. Dog skal det understreges, at tendensen ikke betyder, at plejecentre ikke oplever 

gevinster. Plejecentre oplever gevinster, blot i mindre grad end hjemmeplejeenhederne. Tendensen kan 

skyldes, at der i hjemmeplejen har været et større behov for at få et fælles fagligt sprog og få struktureret 

opsamling og overlevering af viden om den enkelte borger.  

I lederinterviewene peger ledere på, at de tror på, at digital tidlig opsporing forebygger indlæggelser. Dog 

er der enighed om, at dette er svært at dokumentere, da der er tale om hændelser (i dette tilfælde 

indlæggelser), der er undgået. Desuden oplever kommunerne en gevinst ved, at deres medarbejderes 

faglige kvalifikationer bliver styrket gennem digital tidlig opsporing. Yderligere ligger der en organisatorisk 

gevinst for kommunerne ved det overblik, som metoden medfører. Overblikket kan bruges af forskellige 

ledelseslag til at fordele medarbejderressourcer, og medarbejderne kan anvende det til at være forberedt 

både på tilstanden hos de borgere, de kender og på tilstanden hos borgere, de normalt ikke kommer hos, 

når eksempelvis sygdom hos kolleger medfører ændringer i vagtplanen. 

Det er kommunernes vurdering, at anvendelse af digital tidlig opsporing bidrager til at udvikle 

medarbejdernes faglige kompetencer. Det skyldes både det tættere samarbejde mellem faggrupperne, der 

er resultatet af blandt andet tavlemøderne, såvel som det langt mere strukturerede og systematiske fokus 

på udviklingen i borgernes tilstand og det fælles faglige sprog, som tidlig opsporing bidrager med. 

Der ligger desuden en klar gevinst ved anvendelse af den digitale udgave af tidlig opsporing frem for den 

manuelle papirudgave. Den digitale udgave bliver brugt oftere og mere systematisk. Det skyldes blandt 

andet, at løsningen i sin digitale form bliver tilgængelig for alle hvilket betyder, at eksempelvis udekørende 

sygeplejersker ikke skal vide, hvor mappen med papirer for tidlig opsporing ligger. I forbindelse med den 

digitale løsning frem for den manuelle, skal det også fremhæves, at der har været bred enighed om, at 

løsningen er let at anvende. Alle udfordringer ved løsningen har været knyttet til tekniske problemer, der 

ikke skyldes selve løsningen, men eksempelvis manglende signal til fx smartphones.  

En udfordring som en del enheder fortsat står overfor, er den manglende brug af tidlig opsporing i 

aften/nat-vagtlaget. Det kan overvejes, om der i disse vagtlag kan være en potentiel gevinst at hente, hvis 

brugen af tidlig opsporing bliver fast rutine. Dette skal forstås på den måde, at det netop i disse vagtlag vil 

gavne, at hverdagsobservationer og oplysninger om borgerne, som vagtlaget ellers ikke har adgang til, 

bliver gjort tilgængelige for dem. 
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7 Status på effekten ved at arbejde med tidlig opsporing 
I følgende afsnit belyses de effekter, de fem kommuner har haft med brug af metoden og løsningen. 

Afsnittet anvender to typer data til at belyse effekten ved arbejdet med digital understøttet tidlig 

opsporing. For det første data fra den digitale løsning vedrørende registrering og ændringer på den enkelte 

borger og for det andet data vedrørende udviklingen i forebyggelige indlæggelser. 

7.1 Forløbsdata fra den digitale løsning  
Ud over de kvalitative gevinster kommunerne har nævnt, giver den digitale løsning også mulighed for at se 

på data om forløb og aktiviteter. Det skydes, at der i løsningen automatisk opsamles registreringer og en 

række data, der kan give indikationer på omfanget af kommunernes arbejde med løsningen, og om 

arbejdet har givet resultater. En central del af data i systemerne er anonymiserede data om udviklingen i 

registrerede observationer om borgerne. Kommunernes leverandør Pallas Informatik har hjulpet med at 

udtrække relevante data til brug for evalueringen. I tabellen nedenfor er centrale data for de fem 

kommuner anført.  

Tabel 7. Data om borgere og udvikling af borgernes observerede tilstand (data for 2016) 

 
Gentofte Aalborg Greve Silkeborg Slagelse 

Antal borgere, der har været inde i 
systemet 

         1.149         3.676         1.225            733  1.490 

Antal observationer på de 
pågældende borgere 

       51.904       22.879         2.230         2.507  87.731 

Antal borgere, der har været triageret 
op og ned (A) 

            739         1.315            165            248  
 

Antal borgere, der er startet højere 
end 0 og er triageret ned (B) 

            373            524               48            173  
 

Andel af borgere, der har været 
triageret op og ned 

64% 36% 13% 34% 
 

Observationer pr. borger          45,2           6,2           1,8            3,4  58,9 
Note: Tallene er ikke opgjort for Slagelse Kommune, da opbygning af data i Roskildehjulet gør, at der ikke entydigt kan                                                                                

konkluderes på, hvorvidt udviklingen går i en særlig retning. 

Af ovenstående tabel fremgår det, at der har været en betydelig registreringsaktivitet for de borgere, 

kommunerne har foretaget observationer på i løbet af 2016. For det første ses en stor forskel i antallet af 

observationer og observationer pr. borger på tværs af kommunerne. Det skyldes to forhold. For det første 

hvor hyppigt kommunen har valgt, at der skal registreres observationer og for det andet, hvor langt 

kommunen er nået med implementeringen af løsningen. Da data vedrører implementeringsperioden kan 

data desuden være påvirket af, at medarbejderne har øvet sig i at anvende løsningen blandt andet i 

forbindelse med undervisning i løsningen. På sigt må det forventes, at antallet af observationer vil falde 

noget og at der måske også triageres færre borgere op og ned, fordi medarbejderne bliver skarpere på, 

hvilke ændringer, der er relevante at registrere.  

I forhold til selve effekten af tidlig opsporing er det klart, at alle fire kommuner har borgere, der er triageret 

op eller ned hen over perioden. Det vil sige borgere, der har været triageret i rød eller gul og derefter 

tilbage til gul eller grøn. Det indikerer, at kommunerne får opsporet borgere i risiko for begyndende 

sygdom eller funktionstab og på den baggrund har igangsat indsatser, der har forbedret borgerens tilstand. 

Det har altså både været muligt at lave en tidlig opsporing og igangsætte en indsats, der har kunne 

medvirke til en forbedring i borgernes tilstand. Netop dette forhold har været hele formålet med indsatsen, 

og kan tages som et første pejlemærke for, at arbejdet med tidlig opsporing virker. I praksis betyder det, at 

der opspores borgere i risiko for sygdom eller funktionstab og på den baggrund igangsættes relevante 

faglige indsatser.  



34 

På tværs af kommunerne viser data forskel på antallet af borgere, der er triageret op og efterfølgende ned, 

jf. datapunkterne A og B i tabel 7. Det er ikke muligt at konkludere entydig på disse data, men det kan dog 

konstateres, at der er tale om en betydelig andel af borgere i tre af kommunerne, hvilket taler for, at der 

foretages systematisk observation.  

Samlet peger data fra den digitale løsning således på, at borgere med risiko for sygdom og funktionstab 

bliver ”opsporet” tidligt, og at det er muligt for kommunerne at påvirke borgernes tilstand med de 

indsatser, de igangsætter. 

7.2 Udviklingen i forekomsten af forebyggelige indlæggelser 
En central del af evalueringen er en opgørelse af antal forebyggelige indlæggelser for de enheder, der 

indgår i evalueringen i de fem kommuner. Der er foretaget en opgørelse af antal forebyggelige indlæggelser 

for en 12 måneders periode forud for kommunernes implementering af tidlig opsporing. Denne opgørelse 

udgør nulpunktsmålingen og indeholder antallet af forebyggelige indlæggelser uden indsats med digital 

tidlig opsporing. 

Kommunerne har foretaget et dataudtræk månedsvist af 65+ årige borgere visiteret til hjemmepleje og 65+ 

årige borgere på plejecentre for hver af de omfattede enheder. Dette datasæt er anvendt til at trække data 

vedrørende antal forebyggelige indlæggelser månedsvist i e-sundhed for de specifikke borgere i datasættet. 

Metoden sikrer, at der alene indgår forebyggelige indlæggelser for borgere, der er omfattet af tidlig 

opsporing, og at der alene indgår forebyggelige indlæggelser for de specifikke borgere i de måneder af året, 

hvor de har været omfattet af indsatsen.   

Som led i slutmålingen er der foretaget en ny opgørelse af antal forebyggelige indlæggelser for de 

omfattede enheder. Slutmålingen indeholder data for 2016 fra januar til og med september, hvor 

kommunerne har arbejdet med digital understøttet tidlig opsporing. Data er efterfølgende omregnet til 

årsniveau. Årsagen til, at data ikke er opgjort for den resterende del af 2016 skyldes, at datagrundlaget i e-

sundhed først forventes at være endeligt ca. 3-4 måneder efter registreringsdato. Det betyder, at data for 

fjerde kvartal 2016 først kan forventes at foreligge i en endelig udgave med udgangen af marts eller april 

2017, hvilket ligger efter deadline for evalueringen. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der betydelig variation i udviklingen af antal forebyggelige 

indlæggelser for de enkelte kommuner og enheder. Hjemmeplejeområdet Gudenå i Silkeborg Kommune 

har oplevet det største fald i omfanget af forebyggelige indlæggelser pr. borger, mens de to 

hjemmeplejeområder Alderslyst Vest og Øst i samme kommune har oplevet den største stigning. For de 

fem kommuner samlet set er ændringen marginal på -0,004 indlæggelse pr. borger i perioden, og kan ikke 

siges at være signifikant. Dog svarer det stadig til et fald i antallet af indlæggelser pr. borger, på de 

specifikke diagnoser, på 2 pct. 
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Tabel 8. Overblik over udvikling i omfang af forebyggelige indlæggelser 

 

Ser man imidlertid på tværs af enhederne har flertallet af enhederne, nemlig otte ud af ti, oplevet et fald i 

evalueringsperioden, og der tegner sig dermed en tendens til, at der er sket en reduktion i omfanget af 

forebyggelige indlæggelser for størstedelen af de enheder, der har arbejdet med digital tidlig opsporing.  

Ændringen er forskellig fra henholdsvis hjemmeplejeenhederne og plejecentrene, hvor plejecentrene jf. 

nedenstående tabel har oplevet et fald i forekomsten af forebyggelige indlæggelser pr. borger i perioden på 

0,11 indlæggelser pr. borger – svarende til et fald på 47 pct.  

Ser man på de enheder, der har været i gang længst og kortest tid med tidlig opsporing, er der også en 

tydelig forskel. Anvendes 1.4.2016 som skæringsdato kan der, for de enheder der har implementeret digital 

tidlig opsporing senest d.1.4.16, ses et fald på 0,01 indlæggelse pr. borger, mens der for de enheder, som 

har implementeret efter 1.4.16 ikke ses nogen ændring. Dette fald svarer til et fald i antallet af indlæggelser 

pr. borger på 6 pct.  

Tabel 9. Ændring i omfang af forebyggelige indlæggelser pr. borger opdelt på enheder og starttidspunkter   

 Alle enheder Hjemmeplejen Plejecentre 

 Nulpunkt Slut Nulpunkt Slut Nulpunkt Slut 

Antal forebyggelige indlæggelser 
pr. borger. Opgjort for hele 
perioden 

0,228 
(n = 2.252) 

0,225 
(n = 2.314) 

0,227 
(n = 1.980) 

0,239 
(n = 2.016) 

0,24 
(n = 272) 

0,12 
(n = 298) 

Ændring i antal forebyggelige 
indlæggelser pr. borger  

Ændring: -0,004 (-2%) Ændring: 0,01 (5%) Ændring: -0,11 (-47%) 

Antal forebyggelige indlæggelser 
pr. borger. Opgjort for enheder, 
der er startet før 1.4.2016 

0,23 
(n = 652) 

0,22 
(n = 700) 

 

Ændring i antal forebyggelige 
indlæggelser pr. borger  

Ændring: -0,01 (-6%) 

 

Enhederstype Navn på enhed Periode
Antal 

borgere

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser 

pr. borger

Periode (1)
Antal 

borgere

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser pr. 

borger

Ændring 

siden 0-

punkt

Tre 

hjemmeplejegrupper 

Øresund

Gentofte

Ordrupvænge

Fra 1. juni 2013 

Til 31. maj 2014
754 130 0,17

Fra 1.3.2015 til 

31.12.2015 (2)
742 146 0,20 0,02

Et plejehjem Kløckershave
Fra 1. juni 2013 

Til 31. maj 2014
61 17 0,28

Fra 1.3.2015 til 

31.12.2015 (2)
65 7 0,11 -0,17

Et plejehjem Strandcentret
Fra 1.1.2013

Til 31.12.2013 (1)
59 20 0,34

Fra 1.8.2016 til 

30.9.2016
81 6 0,07 -0,26

Et 

hjemmeplejeområde 
Stranden

Fra 1.1.2013

Til 31.12.2013
288 69 0,24

Fra 1.4.2016 til 

30.9.2016
233 88 0,38 0,14

To 

hjemmeplejeområder

Alderslyst Vest

Alderslyst Øst

Fra 1.1 2015 

Til 31.12. 2015 
435 71 0,16

Fra 1.2.2016 til 

30.9.2016
435 120 0,28 0,11

Et 

hjemmeplejeområde
Gjern

Fra 1.1 2015 

Til 31.12. 2015 
135 41 0,30

Fra 1.5.2016 til 

30.9.2016
135 38 0,28 -0,02

Et 

hjemmeplejeområde
Gudenå 

Fra 1.1 2015 

Til 31.12. 2015 
156 82 0,53

Fra 1.5.2016 til 

30.9.2016
156 48 0,31 -0,22

To 

hjemmeplejeområder

Holbækvej

Grønningen

Fra 1.10.2013 

Til 30.9. 2014
212 57 0,27

Fra 1.4.2016 til 

30.9.2016
315 42 0,13 -0,14

To plejecentre
Stillinge plejecenter

Skovvang plejecenter

Fra 1.10.2013 

Til 30.9. 2014
70 10 0,14

Fra 1.4.2016 til 

30.9.2016
70 10 0,14 0,00

To plejecentre
Thomasminde

Utrupgaard

Fra 1.1. 2013

Til 31.12. 2013
82 17 0,21

Fra 1.10.2015 til 

30.9.2016
82 14 0,17 -0,04

2.252      514 0,228 2.314      520 0,225 -0,004

SlutmålingNulpunktsmåling

(1) Der indgår af systemmæssige årsager 59 borgere af 79 beboere.

(2) Data for 2016 foreligger pga opgørelsesfejl i Region Hovedstanden ikke for Gentofte 

Kommune på nuværende tidspunkt - derfor er data fra midtvejsmålingen anvendt i stedet.

(1) Data omregnet til årsniveau (undtaget data for Aalborg der udgør en 12 md periode)
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Det skal dog understreges, at måleperioden for slutmålingen for flere af enhedernes vedkommende er 

forholdsvist kort og for Strandcentret i Greve alene på to måneder. Det må således konstateres, at 

slutmålingen for flere enheders vedkommende er behæftet med en betydelig usikkerhed grundet den korte 

måleperiode. 

7.3 Resultater sammenholdt med referencedata 
Som led i slutmålingen er der i samarbejde med Kommunernes Landsforening taget kontakt til et antal 

kommuner, der ikke arbejder med tidlig opsporing for at sikre referencedata til sammenligning med 

resultaterne fra projektkommunerne. Tre kommuner har tilbudt at levere data til evalueringen og har 

foretaget udtræk efter samme metode som projektkommunerne, dog således at de har trukket data for 

hele hjemmeplejen og alle plejecenter i den pågældende kommune. Det er Faxe, Favrskov og Skanderborg 

Kommune, der har været behjælpelige med at levere referencedata. Favrskov og Skanderborg ligger begge 

i Region Midtjylland, mens Faxe hører hjemme i Region Sjælland. Af nedenstående tabel fremgår data fra 

de tre kommuner for 2014, 2015 og 2016. 

Tabel 10. Antal af forebyggelige indlæggelser i referencekommunerne 

    

* Data omregnet til 12 måneder. Data vedr. antal forebyggelige indlæggelser omregnet som de første 9 md./9X12. Data vedr. antal borgere er for 2016 beregnet som 
gennemsnittet af 2014 og 2015.      
     

Som det fremgår af tabellen er der mindre udsving i antal forebyggelige indlæggelser hen over perioden i 

de tre kommuner. Samlet set kan det dog konstateres, at udsvingene er så marginale, at der i al 

væsentlighed er tale om status quo på niveauet for alle tre kommuner over den treårige periode. Skal man 

tale om en udvikling, er den meget svagt opadgående. 

Tendensen til et mindre fald i omfanget af forebyggelige indlæggelser, der ses for projektkommunerne, er 

således ikke tilstede for de tre referencekommuners vedkommende.  

Det skal understreges, at der er tale om et meget afgrænset referencefelt, og der er ikke foretaget 

nærmere vurdering af sammenlignelighed i forhold til demografiske og socioøkonomiske forhold, 

kapacitetsforhold eller indlæggelsesmønstre i øvrigt. Referencedata må derfor ikke tillægges for stærk 

validitet. Dog synes referencedata at styrke konklusionerne om, at der kan ses tendens til et fald i 

forekomsten af forebyggelige indlæggelser blandt de fem projektkommuner.   

Roskilde Kommune har ligesom de fem projektkommuner arbejdet med digital tidlig opsporing. Kommunen 

anvender ”Roskildehjulet” som screeningsværktøj. KORA har forestået evaluering af kommunens resultater 

med tidlig opsporing. Evalueringen ser dels på udviklingen af forebyggelige indlæggelser for borgere 65+ i 

Roskilde totalt set og for gruppen af borgere 65+ med kontakt til hjemmeplejen. Den overordnede 

konklusion på udviklingen i forekomsten af forebyggelige indlæggelser for gruppen af borgere, der har 

2014 2015 2016 * 2014 2015 2016 * 2014 2015 2016

Hjemmeplejen 222 219 204 1.230 1.287 1.190 0,18 0,17 0,17

Plejecentrene 45 51 48 382 382 382 0,12 0,13 0,13

I alt 267 270 252 1.612 1.669 1.572 0,17 0,16 0,16

Hjemmeplejen 204 256 236 1.333 1.337 1.335 0,15 0,19 0,18

Plejecentrene 68 84 75 460 476 468 0,15 0,18 0,16

I alt 272 340 311 1.793 1.813 1.803 0,15 0,19 0,17

Hjemmeplejen 229 213 232 1.402 1.355 1.379 0,16 0,16 0,17

Plejecentrene 62 80 79 380 418 399 0,16 0,19 0,20

I alt 291 293 311 1.782 1.773 1.778 0,16 0,17 0,17

Skanderborg

Faxe

Antal forebyggelige indlæggelser Antal pladser/visiterede borgere Antal indlæggelser pr. borger

Kommune Enhed

Favrskov
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kontakt til hjemmeplejen er, at der er sket et fald i forebyggelige indlæggelser efter implementering af tidlig 

opsporing (denne gruppe er sammenlignelig med genstandsfeltet i nærværende evaluering). Samtidig 

konkluderes det, at der ikke ses et fald i forekomsten hos gruppen uden kontakt med hjemmeplejen, som 

faktisk stiger i samme periode. Den statistiske analyse viser dog, at udviklingen ikke er signifikant6.  

8 Business case 
I forlængelse af de indsamlede tidsregistreringer og effektdata, er opstillet en business case for digital 

understøttelse af kommunernes arbejde med tidlig opsporing. Business casen tager udgangspunkt i 

forskellen på arbejdet med tidlig opsporing med og uden digital understøttelse af metoden. Forskellen er 

baseret på, hvordan Aalborg og Greve Kommune arbejdede med metoden i dele af kommunen, før de gik i 

gang med den digitale løsning.  

I nedenstående oversigt er de centrale karakteristika ved løsningen i før- og efter-situationen beskrevet. 

Før-situationen 

  

Efter-situationen 

 
Løsning: 

• Borgerens habituelle tilstand udarbejdes på et 
skema og tilstandens beskrives i ”borgerprofilen” i 
kommunens EOJ-system 

• Observationer registreres på papirskemaer, der 
placeres i en mappe hos borgeren 

• Samlet overblik opstilles på en fysisk 
tavle/oversigtsplanche 

• Centrale observationer registreres i kommunens 
EOJ-system i borgernes journal 

• Aftaler dokumenteres eller der udarbejdes 
handleplaner i EOJ-systemet 

• Evt. oversigter over borgerens triage-farve i deres 
EOJ-system, fx i et word-dokument, der løbende 
opdateres. 

 

Løsning: 
• Borgerens habituelle tilstand udarbejdes i den 

digitale løsning, og der henvises til den habituelle 
tilstand i beskrivelsen af borgerne i ”borgerprofilen” 
i kommunens EOJ-system 

• Observationer registreres i den digitale løsning 
• Samlet overblik opstilles automatisk af den digitale 

løsning med prioritering i forhold til 
ændringsmarkeringerne 

• Centrale observationer registreres i kommunens 
EOJ-system i borgernes journal 

• Aftaler dokumenteres eller der udarbejdes 
handleplaner i EOJ-systemet 

• Med snitfladen til EOJ-systemet overføres seneste 
habituelle tilstand og seneste ændringsskema fra 
den digitale løsning automatisk til EOJ-systemet fx 
på et selvstændigt faneblad i 
hjemmehjælpsmodulet/journalen. 

Kendetegn: 
• Observationerne registreres i mapper 
• Resultatet af triageringen angives på en fysisk tavle 

(uden adgang til registreringerne) 
• Medarbejderne skal huske at lave registreringer og 

tage dem med til relevante møder 
• Skemaer og tavler er analoge 
• Oplysningerne gemmes delvist ustruktureret i EOJ-

systemet og kan kun ses via opslag på den enkelte 
borger i journalen. 

 

Kendetegn: 
• Observationerne registreres i den digitale løsning, 

hvor triagering foretages og er tilgængelige for alle 
medarbejdere og personalegrupper på de mobile 
enheder og de digitale tavler 

• Medarbejderne vælger selv, hvornår de registrerer 
observationer, men registreringerne kommer altid 
automatisk videre til alle kolleger 

• Skemaer og tavler er digitalt understøttet. Ingen 
papirer i mapper, tasker og lommer 

• Oplysningerne gemmes struktureret i den digitale 
løsning, og der kan ses historik, overblik på tværs af 
borgere og på de enkelte borgere. 

 

Med udgangspunkt i forskellen mellem før- og efter-situationen har der igennem evalueringsprojektet 

været en proces med at få udkrystalliseret de gevinster, der kan indgå i business casen. Problematikken har 

                                                           
6 Kilde: Forebyggelse af indlæggelser – med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje; KORA 2017 
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været, at arbejdet med metoden i før- og efter-situationen adskiller sig ret markant, og kommunerne peger 

på, at det ikke er realistisk at implementere metoden med så mange observationer og opsamlinger som de 

gør i dag, uden den digitale løsning.  

Det betyder i praksis, at før- og efter-scenariet adskiller sig i forhold til antallet af observationer, der bliver 

registreret og gemt om hver borger. Eksempelvis har Gentofte Kommune med deres nuværende praksis for 

registrering af observationer i løsningen lavet 45 registreringer pr. borger pr. år, svarende til ca. 1 pr. uge. 

Et sådan antal for alle borgere vurderes ikke at være realistisk at få lavet med den proces, som Greve og 

Aalborg Kommune havde, inden de indførte den digitale løsning. Skulle de mange observationer 

kommunerne laver med den digitale løsning registreres i før-situationen, ville tidsforbruget og besværet for 

medarbejderne være så omfattende, at det ikke vurderes realistisk, at en sådan praksis kunne fungere i den 

nuværende drift. Det ville eksempelvis betyde, at en række udekørende medarbejdere i hjemmeplejen 

skulle afsætte yderligere tid til at arbejde foran computer/tablet til arbejdet med udarbejdelse af noter på 

borgeren i EOJ-systemet. Tilsvarende skulle ledere/koordinatorer bruge tid på at samle op på 

journalnoterne og bearbejde dem til et tavleoverblik, hvilket ville være et betydeligt arbejde.  

Denne forskel betyder, at der i efter-situationen med brug af den digitale løsning registreres og lageres 

langt flere observationer pr. borger end i før-situationen. Dermed er der en tættere og mere systematisk 

rapportering om borgernes tilstand, der giver et stærkere grundlag for tavlemøderne, hvor ændringerne 

drøftes, og der efter behov igangsættes indsatser. Derfor må det antages, at påvirkningen på forekomsten 

af forebyggelige indlæggelser i en vis grad kan tilskrives arbejdet med den digitale løsning og derfor kan 

indgå i business casen. 

For de habituelle tilstande er det vurderingen, at de skal udarbejdes i lige stort omfang i både før- og efter-

scenariet. Det skyldes, at der for alle borgere til en start skal udarbejdes en vurdering af deres habituelle 

tilstand, og en ny, når deres habituelle tilstand ændrer sig over tid. Der vil der ikke være forskel på dette 

forhold i før- og efter-situationen. 

Der er også identificeret en række øvrige gevinster, der vurderes at have en tidsmæssig gevinst. Disse er 

imidlertid for usikre at kvantificere, hvorfor de ikke indgår i business casen. Det drejer sig om følgende 

gevinster: 

• Hurtigere overblik til medarbejdere, der møder ind i vagt (fx nattevagter, weekendafløsere mv.) 

• Hurtigere overblik over borgernes tilstand for medarbejdere, der har været væk fra borgerne (fx 

ved fri, sygdom, ferie, uddannelse mv.). Gælder i særlig grad på plejecentre 

• Hurtigere overblik over borgernes tilstand for kommunens fagpersoner, der ikke har deres daglige 

gang hos den enkelte borger (fx vikarer, sygeplejerske og terapeuter). 

Ovenstående overvejelser har ledt frem til, at der er opstillet følgende gevinster, som kan indgå i business 

casen: 
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Tabel 11. Overblik over gevinster, der indgår i business casen 

Gevinst Udregning 
Sparet tid på registrering af habituelle tilstande (første gang 
og når den ændres) 
 

Forskellen på tidsforbruget i før- og efter-målingen ganget 
med antallet af habituelle tilstande udarbejdet pr. borger 

Tidsgevinst på registrering af observationer. Denne faktor 
indgår kun med en lav vægt, da der ikke kan forventes at være 
lige så mange observationer, der registrerer i før-scenariet 
som i efter-scenariet. 
 

Forskellen på tidsforbruget i før- og eftermålingen ganget med 
et vurderet antal observationer udarbejdet pr. borger. 
Svarende til én observation pr. borger hver anden måned 
 

Gevinst ved forebyggelse af indlæggelser pga. en systematisk 
og digitalt understøttet brug af metode, der leder til 
udarbejdelse og gennemførelse af handleplaner, der gør at 
indlæggelser kan forebygges. 
 

Faldet i ratioen af forebyggelige indlæggelser blandt borgeren 
ganget med antal borgere og gennemsnittet for den 
kommunale medfinansiering af indlæggelserne. 
 

 

Tidsgevinsten er udregnet som forskellen på tidsforbruget på de centrale processer i før-situationen 

(nulpunktsmålingen) sammenlignet med tidsforbruget ved brug af den digitale løsning i slutmålingen. Der 

er udregnet tidsforskelle på de to centrale processer omkring indtastninger/registrering af en borgers 

habituelle tilstand og på processen ved at indtaste/registrere en observeret ændring eller status hos en 

borger.  

Gevinsten er knyttet til nedbringelsen i omfanget af forebyggelige indlæggelser baseret på de resultater, 

der er præsenteret i effektafsnittet. Denne gevinst kan også tilskrives andre forhold, men jf. ovenstående 

argumentation er denne gevinst taget med fuldt ud.  

8.1 Omkostninger til implementering  
De fem kommuner har valgt forskellige tilgange til implementering af den digitale løsning til tidlig 

opsporing. De centrale forskelle i forhold til omkostningerne, der knytter sig til kommunernes udgifter er 

følgende: 

• Anskaffelse af devices (smartphones, tablets og PC’er) til medarbejderen 

• Anskaffelse af storskærme til mødelokaler 

• Udgifter til undervisning af medarbejdere i metoden 

• Udgifter til tidsanvendelse til nye møder. 

Forskellene er til dels udtryk for forskellige implementeringstilgange, men også for situationen i den enkelte 

kommune, da de startede projektet. Ved starten af implementeringen af den digital løsning havde nogle 

kommuner allerede uddannet deres medarbejdere i metoden bag tidlig opsporing. Derudover havde nogle 

kommuner også anskaffet enheder (tablet/smartphones) til medarbejderne og opsat storskærme i 

møderummene, der skulle bruges i andre sammenhænge. De kommuner der også har undervist 

medarbejderne i metoden i forbindelse med implementeringen af den digitale løsning, har selvfølgelig haft 

en større implementeringsomkostning. Tilsvarende har de kommuner, som har indkøb udstyr dedikeret til 

brug for tidlig opsporing også haft højere omkostninger. 

Fire ud af de fem kommuner har placeret tavlemøderne som en del af eksisterende møder og har derfor 

ikke afsat ekstra tid i medarbejdernes kalender til tavlemøderne. Derfor har der for disse kommuner ikke 

være en merudgift. En af kommunerne har planlagt tavlemøderne som nye møder og derfor har de haft en 

meromkostning til medgået tid. I den nationale business case er der indlagt en forudsætning om, at 

kommunerne ved implementering af løsningen anvender eksisterende møder som tavlemøder. 
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De forskelle, der opleves hos de fem kommuner må formodes også at være gældende for landets øvrige 

kommuner. Hvordan dette præcist fordeler sig for de øvrige 93 kommuner foreligger der ikke data for. 

Derfor anvendes en antagelse om, at de fem kommuners omkostninger til implementering relativt set kan 

tages som et godt udgangspunkt for at omregne implementeringsomkostningerne til landstal.  

Ud over ovenstående implementeringsomkostninger har kommunerne i forbindelse med implementering 

af den digitale løsning også haft udgifter til projektledelse, interne afklaringer, undervisning i den digitale 

løsning og internt tidsforbrug relateret til den tekniske implementering. Dette har været tilfældet i alle 

kommuner i forskellig grad i forbindelse med opstarten, og det indgår derfor i 

implementeringsomkostningerne. 

8.2 Anskaffelse af løsninger og drift 
De fem kommuner har alle anskaffet den digitale løsning til brug for tidlig opsporing og har haft 

omkostninger i forbindelse med anskaffelsen. Den store ekstraomkostning hos kommunerne har været 

tilkøb af integration til kommunens EOJ-system som fire af kommunerne har købt samt tilkøb af 

tilpasninger til løsningen, så ændringsskemaet/hjulet er blevet tilpasset kommunens ønsker.  

Udover omkostninger til anskaffelse har kommunerne også en løbende udgift til drift og vedligehold af 

løsningen, og for fire af kommunerne også omkostninger til drift og vedligehold af integrationen til deres 

EOJ-system. 

Disse omkostninger indgår i business casen. I den nationale case regnes med, at en kommune har drifts- og 

anskaffelsesomkostninger svarende til gennemsnittet for de fem kommuner. 

8.3 Omregning fra projektkommuner til landstal 
Opstilling af den nationale business case kræver, at resultater fra de fem kommuner omregnes til at gælde 

for alle 98 kommuner. Omregningen tager udgangspunkt i, at hver af de fem kommuner har haft en 

pilotgruppe af plejecentre og hjemmeplejegrupper som de har implementeret løsningen hos til en start. 

Antallet af boliger i de pågældende plejeboliger og borgere, der får hjælp fra de enkelte 

hjemmeplejegrupper er kendt. Med det udgangspunkt er det muligt at udregne: 

• Omkostningen til implementering pr. borger i målgruppen (beboer på plejecenter 65+ år og 

borgere 65+ år, der er visiteret til hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og/eller personlig pleje) 

• Gevinsten pr. borgere i målgruppen fordelt på henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre. 

Med det udgangspunkt kan omkostninger og gevinsterne omregnes til nationale tal med udgangspunkt i: 

• Antal modtagere af hjemmehjælp til praktisk bistand og/eller personlig pleje blandt de 65+ årige  

• Antal beboere på plejecentre, plejeboliger og friplejeboliger over 65 år. 

I beregningen er inkluderet borgere over 65 år, der får hjælp af kommunen til praktisk hjælp og/eller 

personlig pleje i eget hjem og borgere, der bor på ”institutioner”, hvor der er tilknyttet fast personale. Med 

denne afgræsning indgår der derfor ikke almene ældreboliger og beskyttede boliger, da disse ikke har fast 

tilknyttet personale. 

Tidlig opsporing forudsætter fast kontakt mellem borgere og personale, fordi formålet med tidlig opsporing 

er en systematisk opsamling af observationerne i hverdagen, når der alligevel er kontakt med borgeren. 

Derfor kan målgruppen heller ikke udvides til borgere, der ikke i er denne ”hverdagskontakt” med 

plejepersonale.  
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Tabel 12. Oversigt over antal borgere der indgår i den nationale business case 

Data Antal Kilde: 

Modtagere af hjemmehjælp til personlig 
praktisk bistand og/eller pleje blandt de 65+ 
årige.  
I data indgår borgere, der kun modtager 
personlig pleje og borgere, der både 
modtager personlig pleje og praktisk hjælp. 

132.694 

Danmarks Statistik -  
Modtagere visiteret til hjemmehjælp, 
frit valg efter område, tid, 
alder og ydelsestype. 
Data fra 2015 – nyeste tilgængelige. 
 
 

Beboere over 65 år i alt på plejecentre, 
plejeboliger og i friplejeboliger. 40.458 

Danmarks Statistik. Opgørelse over 
beboere i pleje- og ældreboliger 2016.  
Offentlig gjort 31. januar 2017. 

 

8.4 Resultater 
På baggrund af ovenstående resultater er følgende omkostninger ved udrulning af digital understøttet tidlig 

opsporing på nationalt plan beregnet. 

Tabel 13. Omkostninger til udrulning til national business case 

Kategori Beløb 

Estimerede omkostninger til anskaffelse og implementering i 98 
kommuner 

246,5 mio. kr. 

Estimerede årlige omkostninger til drift og vedligehold af 
løsningen i 98 kommuner 

11,4 mio. kr. 

Estimerede omkostninger til genanskaffelse af udstyr (enheder 
til medarbejderne, elektroniske tavler mv.) i år 4 

40,1 mio. kr. 

 

For at illustrere gevinsterne over tid er der opstillet nedenstående beregning af resultaterne over en treårig 

periode, hvor der tages udgangspunkt i følgende: 

• Anskaffelses- og implementeringsomkostninger afholdes i år 1 

• Der er service- og driftsomkostninger i år 2 og 3 

• Enhederne skal genanskaffes i år 4 

• Gevinsterne realiseres i følgende takt: År 1: 20 pct., År 2: 75 pct. og År 3 og årene derefter: 100 pct. 

 

Tabel 14. Gevinster ved digital tidlig opsporing fordelt på år 1, 2 og 3 (mio.kr.) 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinst - hjemmeplejen  22,0   82,6   110,2   110,2   110,2  

Gevinst - plejecentre  23,6   88,5   118,0   118,0   118,0  

Gevinst - færre forebyggelige indlæggelser  27,7   103,9   138,5   138,5   138,5  

Implementerings- og anskaffelsesomkostninger  -214,1   -     -     -40,1   -    

Driftsomkostninger  -     -11,4   -11,4   -11,4   -11,4  

Resultat  -140,8   263,6   355,2   315,1   355,2  

Akkumuleret resultat  -140,8   122,8   478,0   793,1   1.148,3  
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Figur 15. Omkostninger, gevinster og samlet resultat i år 1 til 5 (mio.kr.) 

 

Ovenstående beregning tager ikke fuldt ud højde for, at evalueringen er baseret på et øjebliksbillede, hvor 

kommunerne stadig var i gang med udrulning og implementering af metoden og løsningen. Beregningen 

tager ligeledes heller ikke højde for, i hvilket omfang kommunerne, herunder de fem projektkommuner, 

allerede har opnået gevinster ved tidlig opsporing eller andre faglige værktøjer.  

For at kunne lave en helt præcis opgørelse af potentialerne på nationalt plan anbefales det, at der 

foretages følgende analyser, der ligger udover denne evaluerings formål at belyse: 

• En nærmere kortlægning af, hvad de øvrige 93 kommuner har gjort på området for at kunne 

vurdere, om den foretagne opregning er repræsentativ og dækkende. Fx vides det fra den omtalte 

KORA-rapport, at Roskilde Kommune også har arbejdet med en digital understøttelse af deres 

arbejde med tidlig opsporing af sygdomstegn.  

• En analyse af effekterne ved de forbyggelige indlæggelser, der strækker sig over en længere 

periode, så kommunerne er nået endnu længere med implementeringen og realisering af 

potentialerne på måletidspunktet. 

• En analyse af omkostningerne og effekterne ved alternativ-scenariet. Her tænkes primært på 

kommuners omkostninger ved implementering af metoden uden den digitale understøttelse.    

8.5 Opsummering på business casen 
Samlet set er gevinsterne af en sådan størrelse, at der er tale om klar positiv businesscase set over en 3-årig 

periode. Gevinstsiden består af dels tidsgevinsterne ved anvendelse af den digitale løsning, og dels 

reduktionen i forebyggelige indlæggelser. Business casen er dog behæftet med en vis usikkerhed, hvad 

angår reduktionen i forebyggelige indlæggelser, der hviler på en relativt begrænset måleperiode for 

slutmålingens vedkommende. 
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9 Konklusion 
De fem kommuner Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse og Aalborg er gået sammen om at få evalueret 

kommunernes implementering af en digital understøttelse af kommunernes arbejde med tidlig opsporing. 

Evalueringen bygger på data indsamlet i løbet af 2016 og tager udgangspunkt i udvalgte perspektiver fra 

MAST-modellen, så evalueringen belyser de relevante faktorer for en løsning som den, kommunerne har 

implementeret.  

Det overordnede billede fra evalueringen er, at både medarbejdere og ledere er enige om, at den digitalt 

understøttede metode giver en lang række faglige, organisatoriske og effektivitetsmæssige gevinster. 

Løsningen bidrager til et bedre overblik og en effektiv registrering og anvendelse af metoden, og metoden 

anvendes mere og mere systematisk, når den digitale løsning er implementeret. Der er således udbredt 

tilfredshed med den faglige metode og med det digitale værktøj i alle fem kommuner. 

9.1 Kommunerne har implementeret og rullet ud undervejs  
Kommunerne er påbegyndt implementeringen i forskellig takt og er startet implementeringen i forskellige 

dele af organisationen. Fire kommuner har gjort sig erfaringer med implementering på både plejecentre og 

i hjemmeplejen. Det har vist sig, at implementeringen af løsningen kræver en reel implementeringsindsats, 

og at der er forskellige vilkår for implementeringen i de forskellige typer af driftsenheder. På plejecentrene, 

hvor medarbejderne opholder sig i samme bygning, er det som udgangspunkt nemmere for medarbejderne 

at mødes og sikre løbende dialog om tidlig opsporing. I hjemmeplejen giver strukturen lidt vanskeligere kår 

for implementeringen, da medarbejderne det meste af deres vagter er spredt over et stort geografisk 

område og derfor har mindre kontakt til hinanden, hvilket gør det vanskeligere at mødes og have dialog om 

tidlig opsporing.  

Kommunerne anvender to forskellige værktøjer til tidlig opsporing, og alle kommuner har foretaget egne 

justeringer af de ”generiske” screeningsværktøjer. Samtidig er de arbejdsgange, der knytter sig til 

anvendelse af metoden og den digitale løsning udformet med nogen variation på tværs af de fem 

kommuner. Samlet set kan det konstateres, at der ud over kommunernes størrelse og geografiske placering 

er en række forskelle på deres konkrete implementering af tidlig opsporing. Desuden arbejder 

kommunerne ud over tidlig opsporing med en række andre faglige værktøjer på området, herunder 

eksempelvis TOBS, ernæringsscreening, sårpleje mv. Der er således en række forskelle på tværs af 

genstandsfeltet, der må antages at påvirke resultaterne ud over påvirkningen fra tidlig opsporing isoleret 

set. 

Det kan desuden konkluderes, at de fem kommuner ikke er helt i mål med implementeringen endnu. Dette 

er ikke overraskende taget i betragtning, hvor relativt kort tid kommunerne har været i gang, og at der er 

tale om et fagligt værktøj, der skal ud til en meget stor medarbejdergruppe og indarbejdes i den daglige 

praksis hos den enkelte medarbejder. Pointen understøttes af udsagn fra medarbejderne, hvor det er 

tydeligt, at der hverken på tværs af kommunerne eller i de enkelte kommuner (dog i varierende omfang) er 

fuldstændig klarhed om, hvornår en borger skal triageres henholdsvis rød, gul eller grøn, hvornår man 

registrerer en ændring, og hvor hyppigt en borger som minimum skal triageres. Det kan konkluderes, at der 

derfor fortsat i varierende omfang forestår et arbejde med at skabe ensartethed på tværs af den enkelte 

kommunes enheder og medarbejdere i forhold til anvendelse af metoden.  

Medarbejdere og ledere i de fem kommuner peger på en række ønsker til ændringer i både metoden og 

det digitale værktøj. Ønskerne er affødt af deres erfaringer med at anvende metode og den digitale løsning 

i hverdagen, og er således helt relevante. Ønskerne indikerer imidlertid, at der ikke er en entydig afklaring 

af snittet mellem tidlig opsporing og EOJ-systemet i forhold til, hvad der mest hensigtsmæssigt registreres i 



44 

hvilket system, og hvilke oplysninger der bedst tilgås i hvilket system. Ligeledes synes snittet mellem tidlig 

opsporing og andre faglige værktøjer som fx TOBS, demensudredning, sårscreening, én borger én plan mv. 

ikke entydig og klar. Der synes således at forestå et arbejde med at fastlægge præcis, hvordan de forskellige 

værktøjer komplimenterer hinanden, og hvornår man helt præcist bevæger sig fra fx screening med tidlig 

opsporing til en dybere faglig udredning med fx TOBS. Som et eksempel på en klar snitflade har Greve 

Kommune fastlagt, at en gul eller rød triagering udløser en vurdering af borgeren ved hjælp af TOBS.   

Samspillet mellem specifikke applikationer og kommunernes EOJ-systemer gælder ikke kun tidlig 

opsporing. Denne problemstilling kalder derfor på, at der i højere grad tænkes i en samlet informations- og 

systemarkitektur som tydeliggør, hvilke oplysninger, der skal ligge i hvilket system, og hvordan der bedst 

sikres adgang til at lægge data ind og trækkes data ud mellem EOJ og andre systemer. 

Det kan konkluderes, at der ses et behov for fortsat at afklare, præcisere og kommunikere de nævnte snit 

og sikre en ensartet tilgang på tværs af den enkelte kommunes enheder og medarbejdere. De nævnte 

forhold må antages at kunne påvirke kommunernes resultater, ligesom det må forventes, at den enkelte 

kommunes resultater med tidlig opsporing fortsat vil blive styrket, som implementeringen fortsætter. 

9.2 Både plejecentre og hjemmeplejen oplever gevinster 
Både medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, på plejecentrene og i sygeplejen i de fem kommuner giver 

udtryk for, at tidlig opsporing giver rigtig god faglig mening og bidrager til at systematisere 

opsporingsopgaven på en måde, der er anvendelig i hverdagen. De giver samtidig udtryk for, at den digitale 

løsning er nem at anvende og brugervenlig, hvilket betyder at de får anvendt metoden mere og mere 

systematisk end i de papirbårne/manuelle udgaver af løsningen. Potentialet i at anvende metoden digitalt 

er således klar for både medarbejdere og ledere. 

Medarbejdere og ledere er også enige om, at anvendelse af den digitalt understøttede metode giver en 

lang række kvalitative gevinster og fordele. Det gælder både understøttelse af de forskellige opgaver 

relateret til tidlig opsporing, men også i forhold til at styrke den faglige dialog mellem medarbejdergrupper, 

at styrke den faglige kvalitet i form af systematisk opsporing og indsats, at styrke overlevering af 

informationer mellem medarbejderne, at styrke medarbejderes faglige kvalifikationer, at skabe et fælles 

fagligt sprog om ændringer i borgerens tilstand og i forhold til at skabe et godt overblik over borgernes 

tilstand. Desuden er det deres vurdering, at den digitalt understøttede metode også giver gevinster i form 

af færre indlæggelser som resultat af tidligere identifikation af og indsats ved sygdomstegn og begyndende 

funktionstab. 

Der ligger desuden en klar gevinst ved anvendelse af den digitale udgave af tidlig opsporing frem for den 

manuelle papirudgave. Den digitale udgave bliver brugt oftere og mere systematisk. Det skyldes blandt 

andet, at løsningen bliver tilgængelig for alle i den digitale form og er langt nemmere at tilgå og anvende. 

Der er samtidig en tendens til, at hjemmeplejen oplever en større gevinst ved digital tidlig opsporing end 

plejecentrene gør. Dog skal det understreges, at tendensen ikke betyder, at plejecentre ikke oplever 

gevinster. Plejecentre oplever gevinster, blot i lidt mindre grad end hjemmeplejeenhederne.  

En udfordring som en del af enhederne stadig står overfor, er den manglende brug af tidlig opsporing i 

aften/nat-vagtlaget, hvor implementeringen i al væsentlighed udestår. Aalborg har på et plejecenter også 

implementeret i aften- og nattevagterne, hvor der afholdes et kort tavlemøde ved hvert vagtskifte. Her 

oplever de en stor gevinst ved, at overleveringen af viden mellem vagtlagene understøttes med anvendelse 

af tidlig opsporing. 
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Selvom der er en klar oplevelse af, at den digitale løsning er nem at anvende er der et udbredt ønske om en 

tættere integration og sammenhæng mellem løsningen og EOJ, således at medarbejderen ikke skal ind i 

flere forskellige systemer og hente og registrere oplysninger.  

Det er konklusionen, at løsningen giver en lang række faglige, organisatoriske og effektivitetsmæssige 

gevinster. Det er desuden vurderingen, at en tættere integration og sammenhæng mellem løsningen og 

EOJ-systemerne vil lette arbejdsprocesserne for en stor medarbejdergruppe og derfor er 

anbefalelsesværdig. Det er desuden vurderingen, at implementering i aften/nat-lagene kan give en 

yderligere gevinst for de kommuner og enheder, der endnu ikke har gjort dette. 

9.3 Tidsforbrug til registrering falder med den digitale løsning 
For at vurdere effekten ved den digitale løsning er der i evalueringen gennemført tidsmålinger på de 

processer, der påvirkes af den digitale løsning og indsamlet data om udviklingen i omfanget af forbyggelige 

indlæggelser for at se, om løsningen og metoden har haft de ønskede effekter. 

Samlet set er tidsforbruget til registrering af en observation eller en habituel tilstand reduceret betydeligt 

fra nulpunktsmålingen til slutmålingen, og det kan konkluderes, at det er væsentligt mere tidseffektivt at 

anvende den digitale løsning end papirbårne/manuelle løsninger. Desuden anvendes metoden mere 

systematisk, løbende og i større omfang når den er digitalt understøttet, fordi det er langt nemmere for 

medarbejdere at foretage registreringer og tilgå oplysningerne om borgerne. Samlet set kan det 

konkluderes, at den digitale løsning bidrager til bedre compliance på metoden, fordi metoden er lettere at 

anvende, når den er digitalt understøttet. 

Konkret er tidsforbruget til oprettelse af en ny habituel tilstand i gennemsnit reduceret med over 14 

minutter fra nulpunktsmålingen til slutmålingen. Tidsforbruget til registrering af ændringer i en borgers 

tilstand er ligeledes reduceret. Tidsforbruget er i gennemsnit faldet med 5 minutter fra nulpunktsmålingen 

til slutevalueringen. I en af kommunerne har de ikke en integration mellem den digitale løsning og 

kommunens EOJ-løsning, hvorfor de har et ekstra tidsforbrug til oprettelse og vedligeholdelse af borgere i 

den digitale løsning. Det er endnu en grund til, at det anbefales, at kommunerne har en integration mellem 

deres EOJ-løsning og den digitale løsning. 

Tidsanvendelse til afholdelse af tavlemøder og antallet af møder afholdt pr. uge svinger ligeledes fra 

kommune til kommune og også mellem hjemmeplejen og plejecentrene. I yderpunkterne ligger 

hjemmeplejen i Aalborg som afholder et ugentligt møde, og hjemmeplejen i Greve, der i gennemsnit 

afholder 15 ugentlige møder. De resterende kommuner og enheder afholder i gennemsnit mellem 2 og 6 

møder om ugen. Mødernes længde ligger i et spænd fra ca. 5 minutter op til ca. 26 minutter. Længden på 

møderne er blandt andet afgjort af mødehyppigheden (færre lange eller flere korte møder) og 

deltagerantallet (stor deltagerkreds fordrer længere møder). Deltagerantallet varierer ligeledes og 

resulterer i betydelige forskelle i totalt tidsforbrug til møder på tværs af kommunerne. Der er således stor 

variation i, hvilken model de enkelte kommuner har valgt for tavlemøderne (hyppighed, længde og 

deltagerantal), ligesom der er forskelle på tværs af hjemmepleje og plejecentre. Der synes imidlertid ikke 

på nuværende tidspunkt at tegne sig et billede af, at én model er entydigt mere velfungerende end andre 

modeller. Dog er det klart, at fokuserede møder med en klar fælles opfattelse af formål og dagsorden, og 

med en tydelig mødeledelse og velforberedte deltagere giver bedre møder. Ligeledes giver møder, der er 

dedikeret til formålet, og hvor der ikke er støj fra fx ikke-mødedeltagere i samme lokale som mødet 

afholdes, bedre mødeafvikling.  
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Det må derfor anbefales, at kommunerne vurderer de faglige hensyn op mod det samlede tidsforbrug ved 

tilrettelæggelse af modellen for tavlemøder, særligt hvad angår deltagerantal og mødelængde. 

Det kan i øvrigt konstateres, at tidsforbruget til anvendelse af metoden og den digitale løsning reduceres i 

takt med, at medarbejderne opnår erfaring med metode og løsning og får det indarbejdet i de daglige 

rutiner. 

Det kan samlet set konkluderes, at den digitale løsning både bidrager til, at tidlig opsporing anvendes mere 

og mere systematisk i dagligdagen og samtidig sikrer effektive arbejdsgange (lavt tidsforbrug) i forhold til 

alle dele af metoden.  

Derudover er der også nogle tidsgevinster ved, at lederne og medarbejdere hurtigere kan få et overblik 

over borgernes situation på en afdeling. Det er særligt relevant for medarbejdere, der ikke ser borgerne så 

ofte (fx sygeplejerske og terapeuter) og for medarbejdere, der har været væk fra enheden på grund af 

fridage, ferie, sygdom eller lignende. Disse gevinster har det ikke været muligt at kvantificere i forbindelse 

med evalueringen. 

9.4 En tendens til fald i forbyggelige indlæggelser – særligt på plejecentre 
For kommunerne samlet set kan der konstateres et fald i forekomsten af forebyggelige indlæggelser pr. 

borger på 2 pct. Der er tale om en lille ændring der, på baggrund af det indsamlede materiale, ikke kan 

siges at være signifikant. Ser man imidlertid på tværs af enhederne har plejecentrene i kommunerne 

oplevet et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser pr. borger på 0,11 indlæggelse pr. borger svarende til 

et fald på 47 pct. Data fra den digitale løsning indikerer, at kommunerne får opsporet borgere med 

ændringer i deres tilstand og formår at forbedre borgerens tilstand efterfølgende. Dette peger på, at 

kommunerne har held med at opnå den effekt, de ønsker.  

For de tre referencekommuners vedkommende kan det samlet set konstateres, at udsvingene i 

forekomsten af forebyggelige indlæggelser i opgørelsesperioden på tre år er så marginale, at der i al 

væsentlighed er tale om status quo på niveauet. Skal man tale om en udvikling er den meget svagt 

opadgående. Tendensen til et fald i omfanget af forebyggelige indlæggelser der ses for 

projektkommunerne, er således ikke tilstede for de tre referencekommuners vedkommende.  

Det skal dog understreges, at måleperioden for slutmålingen for flere enheders vedkommende er 

forholdsvist kort, og det må konstateres, at slutmålingen for disse enheder er behæftet med en betydelig 

usikkerhed grundet den korte måleperiode. 

Det kan konkluderes at der, særligt på plejecentrene, er en tendens til et fald i forekomsten af 

forebyggelige indlæggelser blandt de fem projektkommuner, der med udgangspunkt i udviklingen i 

referencekommunerne ikke umiddelbart må forventes at være en del af en landstendens. Da det inden for 

evalueringsperioden alene har været muligt at foretage en måling på en relativt kort periode til 

slutmålingen anbefales det, at der om 6-12 måneder foretages fornyet måling med henblik på at skabe et 

stærkere vurderingsgrundlag for effekten på forebyggelige indlæggelser i de fem kommuner.  

9.5 Økonomisk potentiale ved national udrulning 
Med udgangspunkt i de identificerede tidsgevinster og effekten på løsningen er der opstillet en national 

business case for udrulning af digitalt understøttet tidlig opsporing. Business casen tager udgangspunkt i de 

fem kommuners omkostninger til implementering.  
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På den baggrund er der beregnet udgifter til implementering af løsningen i hele landet, både på plejecentre 

og i hjemmeplejen. Det er sat i forhold til en realistisk vurdering af tidsgevinsten og en indregnet gevinst 

ved nedbringelse af de forbyggelige indlæggelser på plejecentret. 

Det tilsammen giver en business case, hvor der over tre år er investerings- og driftsomkostninger på 237 

mio. kr. og et resultat på 355 mio. kr. i år 3. Med en implementering og realisering af gevinsterne over en 3-

årige periode bliver det akkumulerede resultat over 3 år på 478 mio. kr. 

9.6 Perspektiver for udvikling af løsning og metode 
Udover fremadrettet af følge op på effekterne ved brug af metoden og løsning i sammenhæng, er der også 

i evalueringen identificeret nogle bredere perspektiver, som det kan overvejes at arbejde med i 

kommunerne - fælleskommunalt eller på nationalt niveau. Der er særligt to perspektiver, der har vist sig.  

Det første perspektiv vedrører IT-løsningerne. Der kan med fordel arbejdes hen mod at sikre bedre 

integration og sammenhæng mellem den digitale løsning og kommunernes EOJ-systemer og mod at få 

afklaret, hvilket typer af data og informationer, der mest hensigtsmæssigt lagres i hvilke systemer. Dette vil 

både understøtte smidige og effektive arbejdsgange, men også gøre det nemmere for medarbejdere og 

ledere at have effektiv og nem adgang til data om resultater og effekter. I relation til dette kan der med 

fordel også ses på, hvordan sammenhængen er til de øvrige værktøjer som fx TOBS, sårscreening, 

ernæringsscreening eller demensudredning. Det kan i forlængelse heraf desuden overvejes, hvordan 

resultater og effekter af en indsats som tidlig opsporing kan anvendes styringsmæssigt i den enkelte 

kommune, således at registreringer ikke kun anvendes på borgerniveau, men også i aggregeret form 

nyttiggøres i styringsopgaven.  

Det andet perspektiv vedrører metoden, hvor en ensartet anvendelse og udformning af metoden og faglige 

værktøjer på tværs af kommuner kan understøtte udvikling af en fælles praksis og mulighed for 

sammenligning og læring på tværs af kommuner. Dette kan fx ske gennem en ensartning af sprogbrug og 

begreber i forbindelse med ændringsskemaet, hvilket oplagt kan ske i forbindelse med udviklingen af Fælles 

Sprog III. 
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Spitze & Co er et skandinavisk konsulenthus med bred erfaring 
med rådgivning om digitale løsninger til borgerservice, 
velfærdsteknologi og telesundhed/telemedicin. Med vores stærke 
sektor- og teknologiindsigt har vi udviklet en række værktøjer til 
analyse og vurdering af teknologier og processer, hvor vi afdækker 
potentialer og risici ved enkeltteknologier og hele porteføljer af 
teknologier. 
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