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Resumé
I marts 2020 blev funktionen ’brobyggersygeplejerske’ oprettet på baggrund af resultaterne fra satspuljeprojektet Delesygeplejersker. Videre udvikling af konceptet
blev besluttet som et fælles initiativ i KSS (Kommunale Samarbejdsforum for Somatik) mellem direktionen og afdelingsledelserne ved Sjællands Universitetshospital
(SUH) og centercheferne i de syv samarbejdende kommuner (Køge, Roskilde, Greve,
Faxe, Solrød, Lejre og Stevns). Brobyggersygeplejerskernes overordnede virke skulle
være at sikre overgangene ved komplekse patientforløb mellem hospital og kommune, således at borger og pårørende kunne føle sig trygge og opleve et sammenhængende forløb. Brobyggersygeplejerskerne skulle samtidigt indgå i ”Tværsektorielt netværk for brobyggersygeplejersker” for at styrke deres relationer og samarbejde
på tværs af sektorerne, for at opnå større forståelse for og anerkendelse af hinandens
arbejde, samt for at optimere vidensdelingen mellem sektorerne omkring overgangsforløbene for ældre borgere med medicinsk multisygdom.
Eftersom brobyggersygeplejerskefunktionen er nyligt oprettet er funktionen kun
overordnet beskrevet, imens de konkrete arbejdsopgaver fortsat er underbelyste.
Dette kan medvirke til, at den koordinerede indsats bliver upræcis i forhold til at
støtte den ældre borger med multisygdom i overgangsforløbene. Brobygger-projektet blev derfor iværksat for at identificere viden om brobyggersygeplejerskernes
kompetencer og arbejdsfunktion, deres oplevelser med koordinering af komplekse
tværsektorielle overgangsforløb samt hvilke elementer i koordineringen der har effekt hos ældre borgere med medicinsk multisygdom. Udgangspunktet var de 28 sygeplejersker ved SUH (n=17) og seks samarbejdende kommuner (Køge, Roskilde,
Greve, Solrød, Stevns og Faxe) (n=11), der fra august 2020 til marts 2021 var tildelt
funktionen som brobyggersygeplejerske.
Brobyggerprojektet bygger på fire forskningsstudier, der samlet søger at identificere
viden om brobyggersygeplejerskerne:
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Studie 1: Formålet med studiet var at beskrive og sammenligne brobyggersygeplejerskernes selv-rapporterede karakteristika i forhold til deres uddannelse og ansættelse, arbejdsfunktion, jobtilfredshed samt deres kompetencer og udviklingsbehov i
forhold til at kunne varetage funktionen. Studiet blev udført gennem en spørgeskemaundersøgelse, der via det webbaserede analyseværktøj SurveyXact blev sendt til
alle 28 brobyggersygeplejersker ved SUH og de seks kommuner.
Studie 2: Formålet med studiet var at undersøge og beskrive brobyggersygeplejerskernes praksis ved at koordinere de komplekse tværsektorielle overgangsforløb for
ældre borgere med medicinsk multisygdom og opnå indsigt i brobyggersygeplejerskernes oplevelser omkring deres funktion, og hvordan den yderligere kunne styrkes.
Studiet blev udført gennem et kvalitativt etnografisk design hvor data blev indsamlet
hos 13 af de 28 brobyggersygeplejersker gennem feltobservationer og gruppeinterviews.
Studie 3: Formålet med studiet var at undersøge, om ansættelsen af udskrivningskoordinatorer på Medicinsk Afdeling, SUH, Køge, har medført færre genindlæggelser
for ældre borgere med medicinsk multisygdom og/eller forbedret den sygeplejefaglige dokumentation i overleveringen. Studiet blev udført som en journalaudit med
dataudtræk fra Sundhedsplatformen.
Studie 4: Formålet med studiet var at finde viden fra nationale og internationale studier, der beskriver effekten af proces og indhold i interventionsmodeller, der anvender ”Transitional Care Model” til forbedring af tværsektorielle overgangsforløb for
ældre borgere med medicinsk multisygdom.
Samlet peger resultaterne fra brobygger-projektet på, at funktionen som brobyggersygeplejerske har mange facetter og kan dække over mangeartede opgaver, afhængigt af i hvilken stilling og sektor, de har deres primære ansættelse. Selvom brobyggersygeplejerskernes opgaver var forskellige, havde de samtidigt fokus mod et
fælles mål om at optimere de tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med
medicinsk multisygdom. Brobyggersygeplejerskerne var af den overbevisning, at
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brobyggerfunktionen burde varetages af personer i specialiststillinger i form af udskrivningskoordinatorer (på hospitalsafdelinger) og visitatorer (i kommunerne),
hvilket underbygges af den markante forbedring af den sygeplejefaglige dokumentation, når den udføres af udskrivningskoordinatorer.
Brobyggersygeplejerskernes arbejdsfunktion og opgaver viste sig at ligge tæt op af de
ti elementer for sygeplejefaglige handlinger i Transitional Care Model. Dette var særligt i forbindelse med at fremme kontinuitet og koordinering af tværsektoriel sygepleje, screening og identificering af ældre multisyge borgere i risiko for forværring,
samt at vurdere og håndtere risici og symptomer hos de ældre multisyge borgere.
Derudover mente brobyggersygeplejerskerne også, at deres arbejdsfunktion drejede
sig om at påtage sig det primære ansvar for sygeplejen i overgangen med fokus på
behandling af ældre borgere med medicinsk multisygdom, samt at opretholde et tillidsforhold med borgerne og deres pårørende.
Det eksterne samarbejde og relationerne på tværs af primær og sekundær sektor var
essentielle faktorer i brobyggersygeplejerskernes koordinering af de tværsektorielle
overgangsforløb for ældre multisyge borgere. Samtidigt anså brobyggersygeplejerskerne den interne koordinering og vidensdeling i egen organisation med andre sygeplejersker og tværfaglige kolleger som vigtige i planlægningen af de komplekse forløb.
Afslutningsvist viste brobygger-projektet en signifikant reduktion af genindlæggelser og økonomiske udgifter samt en signifikant forbedring af livskvalitet og tilfredshed med udskrivelsesforløbet hos ældre borgere med medicinsk multisygdom, når
de ti elementer fra Transitional Care Model blev anvendt i overgangsforløbet. Derudover viste brobygger-projektet, at et signifikant højere antal plejeforløbsplaner og
udskrivningsrapporter blev afsendt til kommunerne med en markant højere kvalitet,
når dette blev udført af udskrivningskoordinatorer fremfor basissygeplejersker.
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KAPITEL

Baggrunden for Brobyggersygeplejerskerne

1

Udviklingen og implementeringen af funktionen som brobyggersygeplejerske tager udgangspunkt i resultaterne fra Projekt Delesygeplejersker.
Andelen af borgere med medicinsk multisygdom, hvilket vil sige to eller flere kroniske medicinske sygdomme, er stærkt stigende både nationalt og internationalt (1).
Forekomsten af multisygdom hos den danske befolkning er 20-30% og er stigende
hos alle aldersgrupper (1). Dog er andelen af personer med multisygdom større i de
ældre aldersgrupper + 65 år samt hos personer med lavere socioøkonomisk position
(2).
Ældre borgere med medicinsk multisygdom kræver særligt koordinerede forløb, da
deres overgange mellem sektorerne kan være kompleks og medføre øget risiko for
hospitalsindlæggelse, øget dødelighed, nedsat funktionel status og øget brug af sundhedsvæsenets ydelser (3). Derudover kan vigtig viden om borgerens pleje og behandlingstiltag blive tabt på vejen på grund af ukoordinerede udskrivelser og manglende
kommunikation på tværs af sektorerne (4,5).
For at sikre koordinerede tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk multisygdom, er det nødvendigt at undersøge, hvordan overgangsforløb for
denne gruppe kan styrkes, så forværrelse af almensituation kan forhindres. Det er
derfor vigtigt, at sygeplejerskerne, der følger borgeren gennem forløbene og varetager overgangsforløbene, har den fornødne viden og kompetencer til at kunne følge
borgeren sikkert mellem hospital og eget hjem (6,7).
I 2018 blev funktionen som brobyggersygeplejerske sat i fokus af regionsrådsformændene i landets fem regioner (8). Brobyggersygeplejerskernes formål skulle være,
at skabe bedre patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet samt at sikre sammenhæng, overblik og tryghed for patient og pårørende gennem en fokuseret indsats (8).
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Historien bag brobyggersygeplejerskerne i Region Sjælland
Projekt Delesygeplejersker
Baggrunden for brobyggersygeplejerskerne i Region Sjælland skal findes i de
erfaringer, der blev opnået med Projekt Delesygeplejersker, der var et af
delprojekterne i det overordnede nationale projekt ”Tværsektorielt teamsamarbejde
for og med de svageste ældre”.
Projekt Delesygeplejersker blev udført mellem Roskilde kommune og medicinsk- og
neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde, i perioden
2016-2019 med afslutning den 30. september 2019. Målgruppen var borgere over 65
år med neurologiske lidelser, bosiddende i Roskilde kommune, som havde et forløb
på medicinsk eller neurologisk afdeling på SUH, Roskilde, samt tilknytning til – eller
formodet snarligt behov for – sundhedsfaglig indsats i Roskilde kommune og/eller
kontakt til egen læge. Med projektet blev der ansat seks delesygeplejersker med
formelt delt ledelse mellem afdelingerne på SUH, Roskilde, og Roskilde kommune.
Delesygeplejerskernes opgave var blandt andet at sætte sig ind borgerens situation
og behov og udarbejde sygeplejefaglige handlingsplaner. Derudover planlagde
delesygeplejerskerne udskrivelserne, og hvis muligt aflagde de besøg hos borgeren
efter udskrivelsen.

Evaluering af Projekt Delesygeplejersker
I 2020 udførte VIVE (VIden til VElfærd) (9) en evaluering af de i alt 11
satspuljestøttede projekter på opdrag fra Sundhedsstyrelsen, hvoraf Projekt
Delesygeplejersker var det ene projekt. Resultaterne fra VIVE’s (9) analyse viste, at
Projekt Delesygeplejersker havde statistisk signifikant færre akutte indlæggelser hos
borgere inkluderet i projektet samt statistisk signifikant færre omkostninger til
akutte indlæggelser både efter 7, 30 og 90 dage. Derudover viste resultaterne, at
Projekt Delesygeplejersker var omkostningsneutralt i projektperioden.
Projekt Delesygeplejersker blev derudover evalueret lokalt i Region Sjælland (10)
gennem en mere kvalitativ proces. Formålet med evalueringen var at undersøge
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Projekt Delesygeplejerskers succes gennem ledelsernes, de sygeplejefaglige,

og

patienternes perspektiver.

Ledelses- og organisatorisk perspektiv:
Evalueringen viste udfordringer af ledelsesmæssig og organisatorisk karakter:
Afdelings- og distriktledere opfattede sig begge som ledere af delesygeplejerskerne
og viste høje forventninger til delesygeplejerskernes indsats. Delesygeplejerskerne
oplevede dog ikke en ledelsestilknytning til både kommune og hospital men kun til
den ene part. Derudover oplevede delesygeplejerskerne, at det var svært at være
ansat i begge sektorer, hvilket medførte lav trivsel hos delesygeplejerskerne (10).

Sygeplejefagligt perspektiv:
Projekt Delesygeplejersker viste sig at have stor succes gennem den sygeplejefaglige
indsats. Delesygeplejerskerne bidrog i væsentlig grad til sammenhæng i den
tværsektorielle sygeplejefaglige kommunikation til gavn for både afdelingerne på
SUH, Roskilde, og i Roskilde kommune. Derudover viste evalueringen en tendens til
færre genindlæggelser for de borgere, der var inkluderet i projektet, på baggrund af
et fald i den gennemsnitlige genindlæggelsesfrekvens, samt at 94 % af patienterne
fik aftalt plan med delesygeplejrsken, hvoraf 90 % af handlingsplanerne blev
gennemgået med patienten igen efter udskrivelse (10).

Patientperspektivet:
Evalueringen af Projekt Delesygeplejersk havde et succeskriterium på 85 % i alle
delmål for patienterne. I forhold til sammenhæng og kontinuitet viste evalueringen,
at 88 % af patienterne oplevede, at behandlingsplanen blev fulgt efter de kom hjem;
83 % oplevede at få den information, de havde brug for; 90 % oplevede, at sygehus
og kommune havde talt sammen om fremtidig plan og behandling; og 89% oplevede,
at personalet i kommunen vidste, hvorfor de havde været indlagt. I forhold til
tryghed og tillid viste evalueringen, at 88 % følte sig trygge ved den behandling, de
havde modtaget på hospitalet; 87 % følte, at personalet havde haft styr på
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behandlingen under indlæggelsen; og 86 % af patienterne følte sig trygge efter at
være kommet hjem (10).
På trods af positive effekter på genindlæggelser, omkostninger og den
patientoplevede kvalitet, var det svært at identificere en hensigtsmæssig ledelses- og
ansættelsesmodel, der kunne imødegå udfordringerne med delesygeplejerskernes
trivsel. Efterhånden som projektet skred frem stod det klart, at videre fokus skulle
være på at udnytte ressourcerne optimalt i sektorovergangen, at danne relationer
mellem hospital og kommune og at sikre, at de sygeplejefaglige handlingsplaner blev
lagt på tværs af sektorerne.

Overgangen til brobyggersygeplejerskerne
For videre at kunne anvende de positive resultater fra Projekt Delesygeplejersker
blev videre udvikling af konceptet besluttet som et fælles initiativ i KSS (Kommunale
Samarbejdsforum for Somatik) mellem direktionen og afdelingsledelserne ved SUH
og centercheferne i de syv samarbejdende kommuner (Køge, Roskilde, Greve, Faxe,
Solrød, Lejre og Stevns). Som opfølgning på Projekt Delesygeplejersker blev
funktionen

som

brobyggersygeplejerske

oprettet

i

marts

2020.

Brobyggersygeplejerskerne opgave skulle være, at styrke samarbejdet og
relationerne på tværs primær- og sekundær sektor for at styrke de komplekse
sektorovergange for ældre borgere med medicinsk multisygdom.

Brobyggersygeplejerskerne i dag
På nuværende tidspunkt (januar 2022) er der 33 brobyggersygeplejersker i
netværket, ansat ved 10 afdelinger på SUH (n=23), i syv kommuner (n=7), ved
psykiatrien (n=1) og som socialsygeplejersker (n=2). Netværket vokser støt, og der
er stor interesse fra både direktionen og afdelingslederne på SUH og i kommuner,
men også regionalt og nationalt. At være brobyggersygeplejerske er et tillæg til den
stilling, sygeplejerskerne formelt er ansat i. Brobyggersygeplejerskerne er ansat i
meget forskellige stillinger på hospitalet og i kommunerne. Dog ses en stigning i
antallet af udskrivningskoordinatorer og –visitatorer.
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Brobyggersygeplejerskernes

overordnede

virke

er

overordnet

beskrevet

i

”Kommissoriet for tværsektorielt netværk for brobyggersygeplejersker». Her
beskrives

brobyggersygeplejerskernes

opgaver

som

at

sikre

komplekse

overgangsforløb mellem hospital og kommune for ældre borgere med medicinsk
multisygdom, således at borger og pårørende føler sig trygge og oplever et
sammenhængende forløb. Derudover skal brobyggersygeplejerskerne fremstå som
ressourcepersoner for kollegaer, i forhold til det særlige komplekse borgerforløb,
samt indgå hvor der er stor risiko for utilsigtede hændelser i sektorovergangene, hvor
gentagne genindlæggelser forekommer, samt hvor tiltag og muligheder til sårbare
borgere vurderes utilstrækkelige.
Brobyggersygeplejerskerne deltager desuden i ”Tværsektorielt netværk for
brobyggersygeplejersker” med det formål at styrke samarbejdet og relationerne på
tværs af sektorerne til gavn for det sammenhængende overgangsforløb, således at
der bliver fulgt op på de planer, der lægges for borgeren, og det sikres, at de
gennemføres. Mere specifikt skal der i netværket skabes et samarbejde med adgang
til specialviden på tværs af sektorerne, samt en gruppe af nøglepersoner fra hospital
og kommuner, der har til formål at sikre en tryg og sikker overgang mellem
sektorerne.
Brobyggersygeplejerskernes funktion og virke er endnu kun overordnet beskrevet,
hvilket kan medføre at deres koordinerede indsats bliver upræcis i forhold til at
støtte den ældre borger med medicinsk multisygdom i overgangsforløbene. Vi har
derfor brug for mere præcis viden om, hvilke kompetencer og arbejdsområder brobyggersygeplejerskerne bør have for at styrke og optimere ældre borgere med medicinsk multisygdom i deres tværsektorielle overgangsforløb. Brobygger-projektet
blev derfor iværksat for at udforske området og for at udvikle evidensbaseret viden
om brobyggersygeplejerskes funktion.
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KAPITEL

Brobygger-projektet

2

Brobygger-projektet har til hensigt at identificere viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og arbejdsfunktion, deres oplevelser med koordinering af
komplekse tværsektorielle overgangsforløb samt hvilke elementer i koordineringen der har effekt hos ældre borgere med medicinsk multisygdom.
Brobygger-projektet blev iværksat i januar 2021 for at afdække baggrundsviden om
brobyggersygeplejerskernes funktion. Projektet dækker første del af forskningsprogrammet ’Sygepleje til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle
overgangsforløb’ (Transitional care for older citizens Living with multiple Chronic
medical conditions - the TLC-program (2020-2025)). Fokus er her rettet imod forskningsindsatsernes prioriteringer vedrørende omstilling til det nære sundhedsvæsen,
forskning i sammenhængende behandlingsforløb, samt forskning, innovative og digitale løsninger, der betragtes som nogle regionens største sundhedsudfordringer
(11). Hensigten med TLC-programmet er at medvirke til at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger til ældre multisyge borgere i tværsektorielle overgangsforløb.
Formålet med Brobygger-projektet er:
At identificere viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og arbejdsfunktion, deres oplevelser med koordinering af komplekse tværsektorielle overgangsforløb samt hvilke elementer i koordineringen der har effekt hos ældre borgere med
medicinsk multisygdom.
Brobygger-projektet består af fire forskningsstudier, der beskrives i denne rapport,
og som samlet skal danne grundlag for videre udvikling af funktionen som brobyggersygeplejerske.
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Involverede aktører i Brobygger-projektet
Der er mange forskellige aktører som er involveret i Brobygger-projektet og alle bærer en vigtig rolle for programmets udvikling, udførelse og kvalitet.

Styregruppe bag projektet
Styregruppen er dannet på tværs af KSS, og formålet er at skabe et optimalt
ledelsesmæssigt samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital (SUH) og
kommunerne

for

Brobygger-projektets

praktiske

udførelse.

Styregruppens

medlemmer, titel og tilhørsforhold er vist i Bilag 1. Styregruppen repræsenterer de
overordnede interesser i projektet i form af ledelsessiden, der har myndighed til at
træffe

beslutninger

i

forhold

til

at

håndtere

eventuelle

risiko-

eller

usikkerhedsmomenter i udførelsen af projektet.

Brobygger-projektets ekspertgruppe
Ekspertgruppen består af regionale, nationale og internationale forskere, der
arbejder med tværsektorielle overgangsforløb og/eller multisygdomme samt
tværfaglige MVU-medarbejdere, brobyggersygeplejersker og medlemmer af
patientforum. Ekspertgruppens medlemmer, titel og tilhørsforhold er vist i Bilag 2.
Ekspertgruppen blev nedsat med henblik på at sikre projektets gennemførelse på et
kvalificeret og bredt vidensgrundlag, ved at inddrage eksperter fra forskning,
udvikling, klinisk praksis, og patientgruppen. Formålet med ekspertgruppens virke
er at rådgive, sparre og udfordre programmets forskningsprojekter, så der sikres de
bedst mulige betingelser for, at projekterne får den betydning for praksis, som er
ambitionen.

Forskningsgrupperne bag brobyggerprojektet
Tre forskningsgrupper, ledet af programleder Connie Berthelsen, udviklede og
udførte de fire forskningsprojekter i Brobygger-projektet, der skulle identificere
viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og arbejdsfunktion, deres
oplevelser med koordinering af komplekse tværsektorielle overgangsforløb samt
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hvilke elementer i koordineringen der har effekt hos ældre borgere med medicinsk
multisygdom.
Vores første forskningssamarbejde blev skabt med to sygeplejersker og postdocs,
Birgitte Lerbæk og Mette Geil Kollerup (Afdeling for Klinisk Medicin, Aalborg
Universitetshospital),

på

brobyggersygeplejersker.

baggrund

Vores

af

indledende

vores
møde

fælles
blev

interesse
afholdt

fysisk

for
i

Forskningsstøtteenheden, SUH, på Munkesøvej i Roskilde, hvor Birgitte og Mette
deltog sammen med to af deres brobyggersygeplejersker, og hvor SUH var
repræsenteret ved brobyggersygeplejerske Ida Bille (Medicinsk Afdeling, SUH,
Køge), forskningsassistent Nicoline Møller (Forskningsstøtteenheden, SUH) og
programleder Connie Berthelsen.

Første møde med Aalborg-gruppen

15

Gruppen fra Aalborg kom til Roskilde med en masse spændende tanker og ideer til
vores samarbejde og videre forskning omkring brobyggersygeplejerskerne, som de
fornemt præsenterede.

Aalborg-gruppens oplæg til diskussion
Sammen

med

gruppen

spørgeskemaundersøgelse
brobyggersygeplejerskernes

fra
for

Aalborg
at

har

kortlægge

uddannelse

og

vi

udviklet

og

udført

en

i

forhold

til

karakteristika
ansættelse,

kompetencer,

arbejdsfunktioner og jobtilfredshed i Region Sjælland (se kapitel 3 for uddybelse)
samt

et

kvalitativt

etnografisk

studie

for

at

undersøge

og

beskrive

brobyggersygeplejerskernes oplevelser af deres barrierer og muligheder for at støtte
og styrke ældre multisyge borgere i tværsektorielle overgangsforløb (se kapitel 4 for
uddybelse).
Vores anden forskningsgruppe bestod af lokale forsknings- og kvalitetsmedarbejdere
fra SUH. Vi skulle i samarbejde udføre en journalaudit for at undersøge, om
ansættelsen af udskrivningskoordinatorer på medicinsk afdeling kunne medføre
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færre

genindlæggelser

for

ældre

multisyge

borgere

samt

forbedre

den

sygeplejefaglige dokumentation i overleveringen (se kapitel 5 for uddybelse).
Forskningsgruppen

bestod

af

programleder

Connie

Berthelsen

samt

forskningsmedarbejder Kirsten Siig Pallesen (Forskningsstøtteenheden, SUH),
klinisk udviklingssygeplejerske Kristine Mildahl Kjærgaard (Medicinsk Afdeling,
SUH, Køge), samt specialkonsulenterne Hüseyin Carkaci og Mette Pfeiffer Larsen
(Analyseenheden, SUH).
For at undersøge og beskrive, hvilke elementer i koordineringen af de tværsektorielle
overgangsforløb, der havde effekt for ældre multisyge borgere, inviterede vi lektor og
forskningsleder Gitte Bunkenborg (Holbæk Sygehus og SDU) med til at lave en
systematisk litteraturgennemgang (se kapitel 6 for uddybelse). Gruppen bestod
desuden

af

programleder

og

forskningsassistent

Nicoline

Møller

(Forskningsstøtteenheden, SUH).

Brobygger-projektets teoretiske perspektiv
Meleis’ transitionsteori udgør det teoretiske fundament for Brobygger-projektet.
Transitionsteorien danner baggrund for forståelsen af sygepleje til ældre borgere
med multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb og er benyttet i udviklingen af
the Transitional Care Model’s 10 essentielle elementer for sygepleje til multisyge
borgere i overgangsforløb

Meleis’ transitionsteori
Meleis definerer transition som en processuel overgang fra én livsfase, én tilstand
eller én status til en anden (12). Kort fortalt er transitioner (overgange) komplekse
og typisk langvarige processer, der kan medføre psykiske, sociale og fysiske forandringer hos den eller de personer, som gennemgår en transition. Der skelnes mellem
fire overordnede typer af transitioner, der relaterer sig til overgangen fra rask til syg,
de udviklingsmæssige, de situationsbestemte og de organisatoriske transitioner (13).
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Borgere, der gennemgår overgangsforløb i sundhedsvæsnet, befinder sig ofte hovedsageligt i de organisatoriske transitioner, hvor sygeplejen kan gøre en forskel for borgernes sundheds- og sygdomstilstand samt deres oplevelser heraf.

Transitional Care Model
Med inspiration fra Meleis’ transitionsteori udviklede Mary D. Naylor og Janet van
Cleave en evidensbaseret model for sygeplejen i overgangsforløb – the Transitional
Care Model (14). Modellen omhandler en bred vifte af sygeplejefaglige handlinger,
der skal sikre kontinuitet i plejen og forebygge forværring af sygdom hos ældre borgere med medicinsk multisygdom, i deres overgange mellem hospital og eget hjem
(15,16).
For at afprøve modellen i praksis i USA medvirkede Mary Naylor til ansættelsen af
sygeplejersker med speciale i overgangsforløb for ældre multisyge borgere på hospitalerne, der skulle fokusere på borgerens bevægelse mellem sektorer og faggrupper
(12,14,17). Specialsygeplejerskernes opgave var at sikre kontinuiteten i ældre multisyge borgeres forløb samt at koordinere og udføre evidensbaseret sygepleje til borgere og pårørende ud fra individuelle behov, med det formål at forbedre borgernes
sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet samt forebygge genindlæggelser, forværring af sygdomstilstand og akut sygdom (14). Funktionen blev kaldt ”transitional
care nurses” og er meget lig vores brobyggersygeplejersker.
The Transitional Care Model er beskrevet af flere (14,17,18) og bygger på ti sygeplejefaglige elementer, der gennem forskning har vist sig essentielle for sygeplejen til
borgere i overgangsforløb (17) (Tabel 1).
Internationalt er modellen blevet undersøgt gennem utallige interventionsstudier,
hvor udførelsen af de ti sygeplejefaglige handlinger har vist effekt i overgangsforløb
på forskellige områder som psykiatrien (5,19,20), hos patienter med hjertesygdomme (21,22), med demens (16,23,24), og med kroniske sygdomme (4,16,25,26).
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Tabel 1: De ti essentielle sygeplejefaglige elementer i the Transitional Care Model
Elementer

Definition af BBS handlinger

Brobyggersygeplejersken (BBS) som pri-

Påtager sig det primære ansvar for sygeplejen i

mær ansvarlig for overgangsforløbet

overgangen med fokus på behandling af ældre
multisyge borgere

Screening af borgere i risiko for forvær-

Opmærksom på ældre borgere med multisyg-

ring

dom i risiko for forværring af tilstand

Vurdere og håndtere risici og symptomer

Identificerer og håndterer borgerens højeste risiko faktorer og symptomer

Fremme kontinuitet

Forhindrer mangler i sygeplejen i overgangen
fra hospital til hjem gennem samarbejde og
kommunikation på tværs mellem sektorer omkring borgernes prioriterede behov, mål og
handlingsplaner

Samarbejde med borger, pårørende og

Fremmer samarbejde om handlingsplan mel-

pleje teams

lem borger, pårørende og pleje teams i begge
sektorer

Koordinering af tværsektoriel sygepleje

Fremmer kommunikation og relationer mellem
personale på hospital og i kommunerne

Opretholdelse af tillidsforhold med bor-

Etablerer og vedligeholder et tillidsforhold med

gere og pårørende

borger og pårørende der er involverede i borgerens pleje og omsorg

Engagere borgere og pårørende

Fremmer borgere og pårørendes deltagelse i beslutningstagen og medbestemmelse omkring
handlingsplanen baseret på deres præferencer,
værdier og mål

Uddanne til selvstændighed

Uddanner og forbereder borgeren og pårørende
til at identificere og handle på symptomer på
forværrelse af borgerens tilstand

Levering af ydelser fra hospital til eget

Påbegynder sygeplejen i overgangsforløb ved

hjem

borgerens indlæggelse på hospitalet med tilsyn
under indlæggelsen og i eget hjem efter udskrivelsen

På disse områder er der fundet signifikant fald i dødelighed (21,22), hospitalsindlæggelser (4,24,25), forbrug af sundhedsydelser (16,27), og indlæggelsestid (24,28),
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samt forbedret livskvalitet og patienttilfredshed (28,29) hos ældre multisyge borgere.

Transitional Care Modellen i Brobygger-projektet
Meleis’ transitionsteori har dannet det teoretiske udgangspunkt i Brobygger-projektet og samtidigt har elementerne i the Transitional Care Model dannet baggrund for
dataindsamlingen i tre af vores fire forskningsstudier. Modellen blev valgt, da elementerne for sygepleje i overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk multisygdom ligger tæt op af brobyggersygeplejerskernes funktion, men også for at få en ensartet undersøgelse, der er bygget op omkring de samme elementer og perspektiver.
Studie 1: I vores spørgeskemaundersøgelse (kapitel 3) blev elementerne fra the Transitional Care Model (18) anvendt til at undersøge brobyggersygeplejerskernes arbejdsfunktion. Formålet med anvendelse af modellen var at undersøge, hvor mange
af de essentielle sygeplejefaglige elementer, brobyggersygeplejerskerne kunne identificere sig med i deres arbejde.
Studie 2: I vores kvalitative etnografiske studie (kapitel 4) blev elementerne fra the
Transitional Care Model (17) anvendt som punkter i observationsguiden til feltobservationerne. Formålet med anvendelsen af modellen var at få en mere specifikt
billede på brobyggersygeplejerskernes praksis i forhold til, hvordan brobyggersygeplejerskerne identificerer borgere i risiko for komplekse overgangsforløb, og hvordan de involverede borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i planlægning af plejen og koordinering af udskrivelsen.
Studie 4: I vores umbrella-review (kapitel 6), der er et systematisk review af systematiske reviews, blev elementerne fra the Transitional Care Model (17) anvendt som
kriterie for inklusion af studier. Formålet var at identificere interventioner, der
havde anvendt og testet modellens effekt hos ældre borgere med medicinsk multisygdom i overgangsforløb mellem hospital og eget hjem.
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Det første forskningsstudie i Brobygger-projektet søgte at kortlægge hvad
der karakteriserer en brobyggersygeplejerske i på Sjællands Universitetsho-

KAPITEL

Karakteristika af brobyggersygeplejerskerne (studie 1)

3

spital og i de samarbejdende kommuner i Region Sjælland1

Baggrund og formål
Ved brobyggerprojektets start i januar 2021 var 28 brobyggersygeplejersker ansat
ved enten Sjællands Universitetshospital (SUH) eller i de samarbejdende kommuner
(Køge, Roskilde, Greve, Solrød, Stevns og Faxe). De nyligt forankrede
brobyggersygeplejerskers overordnede fokus skulle være at styrke tværsektorielle
overgangsforløb for ældre multisyge borgere, men de specifikke funktioner og
opgaver herunder var endnu ikke præciserede. For at undgå, at den koordinerede
indsats mellem brobyggersygeplejerskerne bliver upræcis i forhold til borgernes
overgangsforløb, valgte vi at forsøge at finde ud af, hvem brobyggersygeplejerskerne
var.
Formålet med studiet var, at beskrive og sammenligne brobyggersygeplejerskernes
selv-rapporterede karakteristika i forhold til deres uddannelse og ansættelse,
arbejdsfunktion, jobtilfredshed samt deres kompetencer og behov for videre
udvikling til at varetage funktionen.

Spørgeskemaundersøgelsen
Data blev indsamlet gennem et spørgeskemaet til brobyggersygeplejerskerne, der
bestid af fem forskellige områder:

Forskningsstudiet blev udført af Nicoline Møller, Mette Geil Kollerup, Birgitte Lerbæk og Connie
Berthelsen og er beskrevet i den videnskabelige artikel: ”Transitional care nurses’ self-reported characteristics of work areas, job satisfaction, competencies and need for further training: A cross-sectional study” som er publiceret i tidsskriftet Integrative Journal of Medical Science, Vol 9, ID 593.
1
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 Demografisk data: Almene personlige data såsom alder, uddannelsesår som
sygeplejersker, andre uddannelser, år i klinisk praksis og nuværende
ansættelse.
 Arbejdsfunktion: Baseret på de ti sygeplejefaglige elementer fra Transitional
Care Model (18), der blev oversat til dansk og omformuleret til spørgsmål af
forskningsgruppen. Derudover indsatte vi tre ekstra spørgsmål, som var mere
specifikt rettet mod vores brobyggersygeplejersker: Jeg føler mig tryg ved
mine arbejdsopgaver i funktionen som brobyggersygeplejerske; Jeg står nogle
gange i situationer, hvor jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre; Jeg ser positive
resultater i mine borgeres forløb.
 Jobtilfredshed: Belv undersøgt gennem 15 spørgsmål (30) for at undersøge
trivslen hos brobyggersygeplejerskerne.
 Kompetencer og behov for videre udvikling til at varetage funktionen: Belb
undersøgt gennem spørgeskemaet «Professional Nurse Self-Assessment
Scale of clinical core competencies» (31). Tre områder med relevans for
brobyggersygeplejerskernes arbejde (direkte klinisk praksis, samarbejde og
koordinering, pårørendeinvolvering og brug af elektroniske midler) blev
udvalgt fra det oprindelige skema.
 Brobyggersygeplejerskernes

deltagelse

i

”Netværk

for

tværsektorielt

samarbejde med fokus på sektorovergange”: For at få en fornemmelse for
brobyggersygeplejerskernes perspektiver på, om netværket er gavnligt, samt
om netværket har betydning for deres arbejde og deres samarbejde med de
andre brobyggersygeplejersker. Brobyggersygeplejerskernes havde her
mulighed for at uddybe deres svar.
Det endelige spørgeskema bestod af 63 spørgsmål. Spørgeskemaet blev gennemlæst
af to brobyggersygeplejersker ansat i Region Nordjylland med henblik på en pålidelig
og forståelig oversættelse af spørgsmålene. I februar 2021 blev spørgeskemaet sendt
til de 28 daværende brobyggersygeplejersker ved SUH og de samarbejdende
kommuner. Af de 28 brobyggersygelejersker besvarede 18 (64.3%) hele
spørgeskemaet, hvor 23 (82.1%) kun besvarede del 1 (demografisk data) og del 2
(arbejdsfunktion).
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Brobyggersygeplejerskernes karakteristika
Demografisk karakteristika
Brobyggersygeplejerskerne var 44 år i gennemsnit og havde været uddannet som
sygeplejersker i gennemsnit 16 år. To havde fuldført en videreuddannelse efter
sygeplejerskeuddannelsen, og én var igang med en diplomuddannelse. Størstedelen
af brobyggersygeplejerskerne (65 %) havde kun været ansat i deres nuværende
stilling i under to år. 16 af de 23 brobyggersygeplejersker var ansat på SUH. De fleste
brobyggersygeplejersker (57 %) havde fået anvist funktionen af deres ledelse, mens
26 % selv havde valgt at indgå i netværket. Fire brobyggersygeplejersker var i
netværket, fordi fokus på overgangsforløb lå i deres stillingsbeskrivelser.
Brobyggersygeplejerskerne var ansat i 15 forskellige stillinger, vist i Figur 1, i seks
forskellige stillingskategorier. Ikke alle var ansat i stillinger, der havde direkte fokus
på tværsektorielle overgangsforløb for ældre medicinske patienter.
Figur 1: Brobyggersygeplejerskernes primære stillinger (n=23)
Primære stillingskategorier

8%

4%3%

Sygeplejerske

17%

Udkrivningskoordinator

8%

Visitator
Leder

30%
30%

Social sygeplejerske
Udviklingssygeplejerske
Andet
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Arbejdsfunktion
Brobyggersygeplejerskernes arbejdsfunktion blev målt i forhold til hvor høj grad de
var enige i hvert af de 12 udsagn. Der blev givet fem svarmuligheder fra 1 (meget
uenig) til 5 (meget enig) (18) (Tabel 2).
Tabel 2: Arbejdsfunktionen som brobyggersygeplejerske (n=23)
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De udsagn, brobyggersygeplejerskerne var mest enige i, at deres arbejdsfunktion
indeholdt, var:
 at være opmærksomme på sårbare borgere, der er i risiko for forværring af
almen tilstand i overgangen fra hospital til eget hjem.
 at fremme kommunikation og samarbejde på tværs af primær- og
sekundærsektor.
 at forbygge risiko for forværring af almen tilstand i overgangen fra hospital til
eget hjem ved at være koordinator på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.
 at identificere og adressere borgerens vigtigste risikofaktorer og symptomer.
 at etablere og vedligeholde et tillidsfuldt forhold til borgeren og de
involverede pårørende.
De udsagn, brobyggersygeplejerskerne var mindst enige i, var, at de påtog sig
primært ansvaret for pleje og behandling i situationer med akut opstået sygdom og
at de nogle gange stod i situationer, hvor de var i tvivl om, hvad de skulle gøre.

Jobtilfredshed
Brobyggersygeplejerskernes jobtilfredshed blev målt på en syv-point skala i forhold
til, i hvor høj grad de var enige i hvert af de 15 udsagn. Syv svarmuligheder blev givet
fra 1 (meget uenig) til 7 (meget enig) (30), hvor deres gennemsnitlige jobtilfredshed
lå på 5.7. (Tabel 3).
Den del af deres job som brobyggersygeplejersker, som de var mest tilfredse med,
var:
 det gode forhold til deres kolleger og nærmeste leder
 muligheden for at anvende deres kompetencer.
 at få opmærksomhed på de forslag som de kom med.
 relationerne mellem ledelse og personalet.
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Tabel 3: Jobtilfredshed i funktionen som brobyggersygeplejerske

Brobyggernes jobtilfredshed lå lavest i forhold til tilfredshed med løn og muligheden
for forfremmelse.

Kompetencer og behov for videre udvikling
Brobyggersygeplejerskernes

kompetencer

blev

målt

på

baggrund

af

10

svarmuligheder fra 1 (meget lavt niveau af klinisk kompetence) til 10 (meget højt
niveau af klinisk kompetence). Derudover skulle brobyggersygeplejerskerne vurdere
deres behov for videre udvikling af deres kompetencer fra 1 (meget lavt behov for
mere udvikling) til 10 (meget stort behov for mere udvikling) (31) (Tabel 4).
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Tabel 4: Kompetencer og behov for yderligere udvikling (n=18)

DIREKTE KLINISK PRAKSIS
Jeg er selvstændigt ansvarlig for vurdering af sundhed og
behandling hos borgere i komplekse forløb
Jeg er selvstændigt ansvarlig for vurdering af sundhed og
behandling hos borgere i komplicerede forløb
Jeg planlægger og prioriterer sygeplejefaglige og medicinske interventioner.
Jeg identificerer borgerens sundhedsproblemer
Jeg vurderer borgerens symptomer
Jeg evaluerer og tilpasser borgerens medicinske behandling
Jeg skelner mellem forskelliges sygdommes overlap af
symptomer, når jeg vurderer borgerens sundhedstilstand
Jeg forholder mig kritisk og reflekterende til borgerens
sundhedstilstand efter nøje at have undersøgt dennes
sundheds- og sygdomshistorie
Jeg forholder mig både subjektivt og objektivt, når jeg undersøger, behandler og drager omsorg for borgeren
Jeg anvender medicinsk udstyr på en relevant og korrekt
måde
Jeg har viden om effekten af den medicin og behandling,
som mine borgere får
Jeg identificerer afvigelser i borgerens sundhed og sygdom
Jeg udvikler og gennemfører sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag, som er målrettet borgeren
Jeg er systematisk i min indsamling af information omkring den enkelte borgers sundhedsressourcer
Jeg har viden om kontraindikationer og bivirkninger ved
den medicin, som mine borgere får

SAMARBEJDE OG KOORDINERING
Jeg oplever delt ansvar mellem lægen og mig som sygeplejerske
Jeg samarbejder godt med lægen
Jeg kontakter tværfaglige samarbejdspartnere, når det er
nødvendigt
Jeg samarbejder aktivt med tværfaglige samarbejdspartnere, når jeg koordinerer borgerens sygepleje og behandling
Jeg er bevidst om, hvornår min medicinske viden ikke er
tilstrækkelig, når jeg vurderer borgerens sundhedstilstand
Jeg dokumenterer trinene i min vurdering af borgerens
sygepleje og behandlingsbehov

Kompetencer
(gennemsnit)
6.9
7.0

Behov for udvikling
(gennemsnit)
4.8
5.7

6.4

5.4

7.2

4.7

7.3
6.9
5.7

4.6
4.5
5.0

6.4

4.7

7.5

4.9

7.7

4.4

7.1

4.7

6.6

4.7

7.3

4.5

6.8

5.1

7.3

4.7

5.6

4.9

7.6
6.1

3.9
4.2

7.6
8.9

4.1
3.7

8.6

3.3

8.4

4.5

6.2

3.4
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Tabel 4: (Fortsat): Kompetencer og behov for yderligere udvikling (n=18)

PÅRØRENDEINVOLVERING OG BRUG AF ELEKTRONISKE MIDLER
Jeg vurderer borgerens sundhedstilstand via telefon, email eller andet elektronisk udstyr
Jeg giver råd og anbefalinger om sundhedsfremmende tiltag til mine borgere via telefon, e-mail eller andet elektronisk udstyr
Jeg giver råd og anbefalinger om sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende tiltage til mine borgere i overensstemmelse med Nationale Kliniske Retningslinjer
Jeg har kontinuerligt en støttende dialog med mine borgere om deres behov og ønsker
Jeg fokuserer på pårørendes behov for støtte og vejledning
Jeg rapporterer alle utilsigtede hændelser i henhold til
Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger.

Kompetencer
(gennemsnit)
5.9

Behov for udvikling
(gennemsnit)
3.4

5.1

3.3

4.5

2.9

6.4

4.6

6.7

3.2

7.2
5.7

3.6
2.9

Brobyggersygeplejerskerne vurderede deres kompetencer i samarbejde og
koordinering som de højeste (7.6). Dette omhandlede tværfagligt samarbejde i
koordnering af borgerens sygepleje og behandling samt indhentning af viden hos
andre faggrupper om eksempelvis medicin.
Brobyggersygeplejerskerne vurderede også deres kompetencer i direkte klinisk
praksis som høje (6.9). Dette omfattede blandt andet at kunne forholde sig både
subjektivt og objektivt i undersøgelsen, behandlingen og omsorgen for borgeren , at
forholde sig kritisk reflekterende til borgerens sundhedstilstand, samt at kunne
identificere afvigelser i borgerens sundhed og sygdom og at være systematisk i
indsamlingen af information omkring den enkelte borgers sundhedsressourcer.
De laveste kompetencer blev vurderet af brobyggersygeplejerskerne til at være brug
af elektroniske midler (5.9). Dette var særligt rettet mod at rapportere utilsigtede
hændelser, at vurdere borgerens sundhedstilstand via elektronisk udstyr samt at give
råd og anbefalinger om sundhedsfremmende tiltag til mine borgere via elektronisk
udstyr. Dog vurderede brobyggersygeplejerskerne deres kompetencer til at fokusere
på pårørendes behov for støtte og vejledning som høje (7.2).
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Brobyggersygeplejerskerne vurderede ikke deres behov for videre udvikling af deres
kompetencer som særligt høje på nogle af de tre områder. Det område, hvor
brobyggersygeplejerskerne oplevede størst behov for videre udvikling til at varetage
funktionen var, at arbejde som selvstændig ansvarlig for vurdering af sundhed og
behandling hos borgere i komplekse forløb (5.7).

Brobyggernetværket
18 ud af de 28 brobyggersygeplejersker svarede på de tre spørgsmål vedrørende
brobyggernetværket.
Størstedelen af brobyggersygeplejerskerne havde gavn af at være med i netværket
(Figur 2), hvor de kunne møde deres samarbejdspartnere på tværs af sektorerne og
opbygge relationer til hinanden.
Figur 2: Er brobyggernetværket gavnligt for dig?

Netværket bidrog derved til en bredere forståelse mellem brobyggersygeplejerskerne
for hinandens arbejdsområder, arbejdsopgaver og vilkår i den enkelte sektor og
afdeling. Brobyggersygeplejerskerne brugte fortrinsvist netværket til at udveklse
erfaringer med tværsektorielle overgangsforløb, herunder at få kendskab til
udfordringer og løsningsmodeller, der kunne hjælpe dem videre på vej. To
brobyggersygeplejersker var nye i netværket og havde endnu ikke oplevet netværket
som brugbart (Figur 2).
Brobyggersygeplejerskerne havde delte meninger vedrørende om netværket havde
haft betydning for deres arbejde (Figur 3).
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Figur 3: Har brobyggernetværket haft betydning for dit arbejde?

På den ene side havde netværket haft betydning, da brobyggersygeplejerskerne
oplevede at have god kontakt til hinanden, hvilket blev fremmet af genkendelsen af
ansigter og stemmer, men også i at have et fællesskab i en ny funktion der krævede
en høj grad af vidensdeling. På den anden side havde flere ikke oplevet en betydning
af netværket for deres arbejde – ofte fordi de lige var startet i netværket eller fordi
udskrivelserne stadigt var svære (Figur 3).
Størstedelen af brobyggersygeplejerskerne havde ikke taget kontakt til hinanden,
hvis de stod i en svær situation (Figur 4).
Figur 4: Har du haft kontakt med andre brobyggere, hvis du stod i en kompleks
situation?

Årsagerne var, at brobyggerne enten var nye i netværket, at de henvendte sig til
nærmeste kolleger i stedet for, eller at de havde samarbejde med andre kommuner
eller afdelinger, hvor der endnu ikke var brobyggersygeplejersker. Dog havde nogle
brobyggersygeplejersker været i dialog med hinanden for at få løst udfordringerne
på bedste vis.

Kritiske refleksioner
Brobyggersygeplejerskerne vurderede deres kompetencer som højest i samarbejde
og koordinering, hvor de også havde det laveste behov for videre udvikling. På dette
område var de højest vurderede kompetencer blandt brobyggersygeplejerskerne at
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konsultere andre tværfaglige samarbejdspartnere, når det var påkrævet, og i
koordineringen af borgerens pleje og behandling. Samarbejde med andre
sundhedsprofessionelle anses for vigtigt i tværsektorielle overgangsforløb for ældre
multisyge borgere (14,18,32). Hirschman og kolleger (18) beskriver, hvordan
konsensus om planer for pleje af ældre individer er afhængig af tværfagligt
samarbejde for at opnå en fælles forståelse af patientens mål og mindske byrden på
patienter og familier.
Brobyggersygeplejerskernes gennemsnitlige jobtilfredshed var forholdsvis høj. De
områder

som

brobyggersygeplejerskerne

vurderede

til

at

påvirke

deres

jobtilfredshed mest, var relationerne til kolleger og den nærmeste ledelse, samt
muligheden for at anvende deres kompetencer, hvilket også har vist sig at være
vigtige i lignende undersøgelser (33,34). I Projekt Delesygeplejersker var manglende
trivsel i ansættelsen på tværs af sektorerne en af de største barrierer i projektet,
sammen med udfordringerne i at identificere en model for fælles ledelse, der
fungerede. Det kan tyde på, at brobyggersygeplejerskernes ansættelse i begge
sektorer med samarbejde på tværs kan være løsningen til at optimere
brobyggersygeplejerskernes trivsel.
Ved brug af selvrapporterede spørgeskemaer kan man risikere at indføre en
henholdsvis loft- og gulveffekt. Disse effekter opstår, hvis respondenternes svar
grupperer sig mod den højeste eller laveste mulige score, hvilket reducerer
variabiliteten (35). I denne undersøgelse ville dette have resulteret i, at
respondenterne rapporterede meget høje kompetenceniveauer og tilsvarende lave
niveauer af behov for videreuddannelse. Data indsamlet til den aktuelle
undersøgelse indikerede dog ikke nogen af disse effekter, hvilket øger datakvaliteten.
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KAPITEL
Brobyggersygeplejerskernes praksis og funktion (studie 2)

4

Det andet forskningsstudie i Brobygger-projektet havde til formål, at undersøge
og beskrive brobyggersygeplejerskernes arbejde og funktion i praksis samt deres
oplevelser af barrierer og muligheder for at styrke de tværsektorielle forløb2

Baggrund og formål
For

at

uddybe

den

kvantitative

viden,

der

blev

udviklet

gennem

spørgeskemaundersøgelsen, omkring brobyggersygeplejerskernes karakteristika,
arbejdsfunktion

og

jobtilfredshed,

blev

en

tættere

beskrivelse

af

brobyggersygeplejerskernes praksis og rolle udført gennem et kvalitativt
forskningsstudie.
Formålet med studiet var, at undersøge og beskrive brobyggersygeplejerskernes
praksis for at koordinere komplekse tværsektorielle overgangsforløb for ældre
borgere

med

medicinsk

multisygdom

samt

at

opnå

indsigt

i

brobyggersygeplejerskernes oplevelser omkring deres funktion og hvordan den
yderligere kunne styrkes.

Feltobservationer og gruppeinterviews
Et kvalitativt etnografisk studie blev udført fra januar til februar 2021 på baggrund
af feltobservationer af brobyggersygeplejerskernes arbejdsdag og funktion kombineret med gruppeinterviews med brobyggersygeplejerskerne.

2

Forskningsstudiet blev udført af Nicoline Møller, Birgitte Lerbæk, Mette Geil Kollerup og Connie Berthelsen
og er beskrevet i en videnskabelig artikel: ”Building bridges from different settings to a common ground –
Strengthening transitions for older patients with multiple chronic conditions” som er under peer-review i
Scandinavian Journal of Caring Science
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De 28 brobyggersygeplejersker, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, blev inviteret til at deltage i det kvalitative studie. Tolv brobyggersygeplejersker accepterede
at deltage ved feltobservationerne (n=11) og i gruppeinterviewene (n=5), hvor fire
deltog i begge. Deltagerne var i gennemsnit 41 år og havde arbejdet som sygeplejerske i gennemsnitligt ni år.
Feltobservationerne var struktureret efter en observationsguide, som forskningsgruppen havde udarbejdet forud for observationerne, for at undersøge brobyggersygeplejerskernes praksis. Fokusområderne i observationsguiden var teoretisk forankret i de ti sygeplejefaglige elementer fra the Transitional Care Model (17). I henhold
til elementerne bestod observationsguiden overordnet af tre fokusområder med tilhørende underpunkter, der blev kategoriseret således:
1. Hvordan identificerer brobyggersygeplejersken borgere i risiko for komplekse
overgangsforløb?
2. Hvordan inddrager brobyggersygeplejersken borger og pårørende i planlægning af plejen og koordinering af udskrivelsen?
3. Hvordan er brobyggersygeplejerskens organisatoriske og tværfaglige samarbejde?
Feltobservationerne af 11 brobyggersygeplejersker blev udført af forskningsassistent
Nicoline Møller (n=2) og programleder og lektor Connie Berthelsen (n=9). Hver observationsseance foregik i fire formiddagstimer i brobyggersygeplejerskens arbejdstid.
Gruppeinterviewene blev afholdt, efter alle feltobservationer var udført. Her ville vi
skabe en dialog mellem brobyggersygeplejerskerne for at få viden om deres oplevelser af deres funktion, samt hvordan de tænkte, at den yderligere kunne styrkes. Første gruppeinterview blev afholdt på Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde,
med to brobyggersygeplejersker – en fra hver sektor. Andet gruppeinterview blev
afholdt på SUH, Køge, med tre deltagere – to fra hospitalet og en fra kommunen.
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En interviewguide blev udformet med inspiration fra data indsamlet gennem feltobservationerne og bestod af fire overordnede områder:
 Funktion og kompetencer hos en brobyggersygeplejerske
o Hvordan vil I beskrive brobyggersygeplejerskens funktion og ansvarsområde, som den er nu?
o Er der særlige kompetencer I tænker en brobyggersygeplejerske bør
have forud for at indgå i funktionen? (Kommune og hospital)
 Komplekse forløb
o Hvordan vil I identificere et ”komplekst forløb” – hvad indeholder
dette?
 Muligheder og barrierer i funktionen som brobyggersygeplejerske
o Kan I uddybe dette med forløb eller situationer der har været særlige
betydningsfulde i jeres funktion som brobyggersygeplejerske?
o Hvad tænker I at den ideel brobyggersygeplejerske skal kunne og hvad
bør funktionen ideelt indeholde?
o Hvad skal der til for at brobyggerfunktionen gavner patientens forløb
mest?
o Hvilke kompetencer (viden og færdigheder) hos brobyggersygeplejersken er de vigtigste for borgerens forløb?
Data fra feltobservationerne og gruppe interviewene blev analyseret gennem en tematisk analyse (36), hvor fokus er på, at dechifrere koder i data som samles i overordnede temaer.

At bygge broer mellem forskellige sektorer til en fælles grund
Den tematiske analyse afslørede det overordnede tema ”At bygge broer mellem
forskellige

sektorer

til

en

fælles

grund”,

der

viser,

hvordan

brobyggersygeplejerskerne arbejdede på at styrke kommunikation og samarbejde
mellem de to sektorer mod et fælles mål om at styrke de tværsektorielle
overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk multisygdom. Det overordnede
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tema blev videre støttet af tre under-temaer: «Praksis afhænger af ansættelsessted
og stilling», «Bygge eksterne og interne broer», og «Mod fælles grund» (Figur 5).

Figur 5: Det overordnede tema og under-temaerne omkring
brobyggersygeplejerskernes praksis

At bygge broer mellem forskellige sektorer
til en fælles grund
Praksis afhænger af an-

Bygge eksterne og in-

sættelsessted og stilling

terne broer

Ansættelsen bestemmer bro-

Mod fælles grund

Eksternt samarbejde

Fælles forudsætninger og

byggersygeplejerskens prak-

kompetencer

sis
Sikre overgangsforløb som et

Intern koordination

At være forskellige men ens

fælles mål
Styrke kommunikationen

Praksis afhænger af ansættelsessted og stilling
Brobyggersygeplejerskerne var ansat i forskellige stillinger enten på hospitalet eller
i kommunen. Dette indebar forskelle i ansvars- og arbejdsområder samt i
brobyggersygeplejerskernes funktion og praksis.

Ansættelsen bestemmer brobyggersygeplejerskens praksis
Brobyggersygeplejerskerne

arbejdede

på

forskellige

måder

for

at

styrke

koordineringen af de ældre borgere med medicinsk multisygdoms overgangsforløb,
afhængigt

af

hvilken

sektor

de

var

ansat

i

og

hvilken

stilling.

Brobyggersygeplejerskerne, der var ansat på hospitalet, identificerede de ældre
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patienter med komplekse overgangsforløb og samarbejdede direkte med dem i
forhold til planlægning af udskrivelsen. Brobyggersygeplejerskerne i kommunerne
var for det meste ansat i administrative stillinger som myndighed, der overordnet
koordinerede forløbene for patienterne og visiterede ydelser. De var ikke ansvarlige
for at identificere patienter med komplekse forløb og havde ingen direkte kontakt
med patienterne.
Der var store forskelle i brobyggersygeplejerskernes praksis og funktion i forhold til
at organisere komplekse overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk
multisygdom. Dette afhang af, om de

var ansat i overordnede koordinerende

stillinger (udskrivningskoordinatorer på hospitalet og udskrivningsvisitatorer i
kommunen) eller som basissygeplejerske beskæftiget med direkte patientpleje.
Udskrivelseskoordinatorerne og –visitatorerne var ansvarlige for at tilrettelægge
overgangsforløb mellem sygehuset og hjemmet, og var ansvarlige for at have overblik
over

alle

patienter

i

overgangsforløb

fra

deres

ansættelsessted.

Brobyggersygeplejersker, der var ansat som basissygeplejersker på hospitalet,
fokuserede på overgangsforløb for deres egne patienter og havde hverken overblik
eller

ansvar

for

den

samlede

kapacitet

på

samme

måde

som

udskrivelseskoordinatorerne og -visitatorerne havde. I feltnoterne fra de fokuserede
deltagerobservationer

af

en

brobyggersygeplejerske,

der

var

ansat

som

basissygeplejerske på en hospitalsafdeling, blev det bemærket, at:
Brobyggersygeplejersken er ansat som almindelig sygeplejerske på afdelingen
men tager sig ikke af komplicerede udskrivelser andre end hendes egne patienter.
Devicen ”alle sygeplejersker skal kunne udskrive” er gældende her (Sygeplejerske,
notat fra feltobservation)
På samme måde var brobyggersygeplejerskerne ansat som hjemmesygeplejerske i
kommunen heller ikke koordinerende, og havde ofte intet med udskrivelser fra
hospitalet at gøre.
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Sikre overgangsforløb som et fælles mål
Selvom brobyggersygeplejerskerne var ansat i forskellige sektorer og stillinger,
havde de alle et fælles mål: at styrke sammenhængende overgangsforløb for ældre
borgere med medicinsk multisygdom. De beskrev deres fokus på, at sikre overgange
for de ældre borgere for at undgå utilsigtede hændelser, forværring af borgernes
tilstand og genindlæggelser. En af brobyggersygeplejerskerne beskrev det fra eget
perspektiv:
Det sammenhængende forløb er det vigtigste. Det handler om at få øje på det
samlede komplekse billede – for billedet ses forskelligt afhængigt af hvor man ser
det fra (primær eller sekundær sektor) (…) Ja, for en ting er hvad vi forsøger som
hospital

at

få

iværksat

for

borgeren

gennem

plejeforløbsplan

og

udskrivelsesrapport og får lavet aftaler men det skal videre til kommunen
(Udskrivningsvisitator kommune – Gruppeinterview (Køge))
Kommunikationen mellem brobyggersygeplejerskerne på hospitalet og i kommunen
var central i samarbejdet mod at sikre de bedste overgangsforløb for borgerne.

Bygge eksterne og interne broer
To forskellige grænseflader i brobyggersygeplejerskernes funktion blev set gennem
den tematiske analyse. Brobyggersygeplejerskerne beskrev, hvordan deres
samarbejde fungerede på tværs af hospital og kommune – et eksternt samarbejde.
Samtidigt viste analysen, hvordan brobyggersygeplejerskernes opgaver i lige så høj
grad var fokuseret på intern koordinering, da de samarbejdede med andre
sygeplejersker og sundhedsprofessionelle i deres organisationer for at koordinere de
ældre borgeres overgangsforløb.

Eksternt samarbejde
Grænsefladen mellem hospital og kommune blev af brobyggersygeplejerskerne
beskrevet

som

den

vigtigste

platform

for

samarbejde

om

komplekse

overgangsforløb. Brobyggersygeplejerskerne beskrev, hvordan samarbejde mellem
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hospital og kommune historisk set blev anset for at være komplekst og påvirket af
fordomme fra begge sider relateret til den andens manglende kompetencer. Dette
blev yderligere kompliceret af den problematiske kommunikation gennem hospitalts
og

kommunernes

tilgængelige

Brobyggersygeplejerskerne

IT-systemer,

forklarede

dog,

som
hvordan

ikke

hang

deres

sammen.

netværk

for

brobyggersygeplejersker medvirkede til at få kendskab til hinanden på tværs af
sektorer, til at tale om de vanskeligheder de havde med overgangsforløbene, samt
hvordan de kunne samarbejde om at løse kompleksiteterne. En af deltagerne i
gruppeinterviewet beskrev det således:
Det gør noget at man kender hinanden og det giver respekt for hvad den anden
leverer. Der har tit været den magt demonstration mellem sektorer og problemer
med kommunikation på tværs, hvor den ene altid synes den anden lavede et
dårligt stykke arbejde men netværket gør at man anerkender hinandens arbejde
(Udskrivningskoordinator hospital – gruppe interview (Køge))
Netværket for brobyggersygeplejersker gav dem viden om de organisatoriske
rammer i den modsatte sektor og blev betraget af brobyggersygeplejerskerne som en
platform til at skabe samarbejdsrelationer og anerkendelse af hinandens arbejde.

Intern koordinering
På hospitalsafdelingernes koordinerede brobyggersygeplejerskerne udskrivelserne
med andre sygeplejersker, læger og fysioterapeuter på afdeling. Den interne
koordinering hjalp brobyggersygeplejerskerne med at bestemme, hvornår den ældre
patient var klar til udskrivelse samt hvilket niveau af hjælp og støtte der var
nødvendigt efter udskrivelsen. Videnoverførsel mellem brobyggersygeplejerskerne
og andre sygeplejersker og sundhedspersonaler på afdelingen blev anset som
særdeles vigtigt for brobyggersygeplejerskerne. En af gruppeinterviewdeltagerne
overvejede pointen:
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De

komplekse (udskrivelser) er også komplekse fordi der skal mange

samarbejdspartnere

ind

over

-

også

i

overlevering

til

kommunen

(Udskrivningskoordinator hospital – gruppe interview (Køge))
I kommunerne var brobyggersygeplejerskerne, der var ansat i administrative
stillinger som udskrivningsvisitatorer, ikke i direkte kontakt med patienter og var
derfor afhængige af hjemmeplejens personale til at videregive information om de
ældre patienters specifikke behov i dagligdagen. Hjemmeplejens personale, som
dagligt indgik i patientplejen i hjemmene, bestod af social- og sundhedshjælpere, og
-assistenter, som ikke er uddannet til at håndtere komplekse helbredstilstande som
f.eks. flere kroniske lidelser. Brobyggersygeplejerskerne i kommunerne var derfor
bekymrede over hjemmeplejens evne til at vurdere og forstå kompleksiteten af de
ældre patienters tilstand og var derfor usikre ved, at overlade et sådant ansvar til det
pågældende personale. Som deltager i et af gruppeinterviewene beskrev:
Og jeg skal vide hvad jeg har overdraget til sosu-assistenten og jeg skal være
sikker på at hun kan varetage opgaven (Udskrivningsvisitator kommune –
Gruppe interview (Roskilde))
Brobyggersygeplejerskerne var også bekymrede over, hvorvidt personalet i
hjemmeplejen var i stand til at påtage sig den komplekse opgave med at modtage
den nyudskrevne patient i hjemmet, og om de ville være i stand til at bede om
assistance, hvis situationen blev for kompleks.

Mod fælles grund
Analysen viste, at brobyggersygeplejerskerne havde en fælles indstilling til, hvordan
deres funktion kunne blive yderligere styrket.

Fælles forudsætninger og kompetencer
Brobyggersygeplejerskerne understregede vigtigheden af at have flere års erfaring
som sygeplejerske for at kunne opfylde funktionen som brobyggersygeplejerske. De
hævdede, at en nyuddannet sygeplejerske ikke ville være i stand til at have overblik
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over de mange forskellige parallelle opgaver, en brobyggersygeplejerske udfører.
Brobyggersygeplejerskerne

beskrev

yderligere,

hvordan

sygeplejerskernes

erfaringer ideelt set burde stamme fra begge sektorer. En af deltagerne udtrykte det
således i et af gruppeinterviewene:
Jeg holder stadigt på, at du ikke kan blive brobyggersygeplejerske hvis du ikke
har været i begge verdener (primær og sekundær sektor) (…) Du kan ikke være
brobygger hvis du ikke ved hvad du bygger bro til (Udskrivningsvisitator
kommune – Gruppe interview (Roskilde))
Det var vigtigt for brobyggersygeplejerskerne, at de besad praksisrelateret viden fra
og om begge sektorer for at kunne etablere en forbindelse mellem dem og for at forstå
forskellene i kulturerne og miljøet.

At være forskellige men ens
Brobyggersygeplejerskerne fortalte, hvordan det var ideelt for deres funktion at være
forskellige, alt efter de opgaver de havde på hospitalet og i kommunerne, men
alligevel at have samme fokus og at stræbe efter fælles mål. Stillingerne som
udskrivningskoordinator og –visitator på henholdsvis hospital og i kommunerne,
blev beskrevet af brobyggersygeplejerskerne som en sammenfletning med
brobyggerfunktionernes mål og fokus. De understregede den specialist- og
administrative karakter deres funktion havde på grund af de forskelligartede
opgaver, de var involveret i for at sikre og understøtte overgangsforløbet for ældre
patienter med multisygdom. Brobyggersygeplejerskerne var overbeviste om, at en
basissygeplejerske/hjemmesygeplejerske, der primært beskæftigede sig med pleje og
behandling, ikke ville have nok tid afsat til at arbejde grundigt med de mange
opgaver i komplekse udskrivningsforløb.
Brobyggersygeplejerskerne var enige om, at det ville være ideelt at have
udskrivningskoordinatorer og –visitatorer med brobyggeransvar ansat i hver
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hospitalsafdeling og hver kommune. Den påstand bygger de på tidligere kritik fra
kommunens sygeplejersker, som havde oplevet utilstrækkelig planlægning af
udskrivningerne fra afdelinger uden sådanne udskrivningskoordinatorer:
Vi skal have en afklaring af hvad det er for en sygeplejerske man ønsker skal være
brobyggersygeplejerske. Hvis det skal være en hjemmesygeplejerske i
kommunen - hvem er det så man ønsker hun skal bygge bro til når hun ikke har
kontakten til sygehuset? Det skal være ens i begge sektorer så det er
udskrivningskoordinatorer på hospitalerne og udskrivningsvisitatorer i
kommunerne, der er brobyggersygeplejersker, for det er dem der har kontakten
og relationen med hinanden (Udskrivningsvisitator kommune – Gruppeinterview
(Roskilde))
Brobyggersygeplejerskerne lagde også vægt på, hvordan alle kommuner ideelt set
burde

arbejde

i

24-7

plejeteams

bestående

af

sygeplejersker

og

hjemmeplejepersonale, for at sikre en sikker udskrivning og identifikation af
skrøbelige ældre borgeres behov.

Styrke kommunikationen
For

at

arbejde

hen

imod

et

fælles

grundlag

for

funktionen

beskrev

brobyggersygeplejerskerne, hvordan viden om hinandens arbejde var vigtig for at
styrke deres samarbejde og kommunikation. De foreslog et praktikophold i
kommunen for hospitalets brobyggersygeplejersker og omvendt, for at få et indblik i
de forskellige opgaver i funktionen. Brobyggersygeplejerskerne beskrev også,
hvordan kommunikationen mellem hospitalet og kommunerne skulle forbedres på
grund

af

IT-problemer.

De

var

gået

over

til

en

mere

dialogbaseret

udskrivningsproces, som var mere flydende nu, hvor de kendte hinanden gennem
netværket

for

brobyggersygeplejersker.

Derudover

forklarede

brobyggersygeplejerskerne, at planmøder/udvidet koordinering var vigtige at få
genetableret, når særligt skrøbelige ældre borgere blev udskrevet fra hospitalet til
eget hjem. En af brobyggersygeplejerskerne beskrev det således:
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Vi har sparet mange møder væk - blandt andet planmøder når borgeren skal
hjem. Enten fra hospital eller fra rehabilitering. Så man får ikke diskuteret
vilkårene

og

forventninger

mellem

sektorer,

borger

og

pårørende.

Informationen skal nu gennem mange led og mange kontakter og der kan det
nemt gå galt (Udskrivningsvisitator kommune – Gruppe interview (Roskilde))
Brobyggersygeplejerskerne forklarede, hvordan møder ansigt-til-ansigt gav et solidt
grundlag for samarbejde, blødgjorde kommunikationen og medførte en grundig
gennemgang af planer med og for den ældre patient.

Kritiske refleksioner
Brobyggersygeplejerskerne gav udtryk for, at samarbejdet mellem hospital og
kommuner blev styrket gennem deres indbyrdes relationer inden for det
tværsektorielle netværk for brobyggersygeplejersker. Netværksmøderne udgjorde et
forum,

hvor

brobyggersygeplejerskerne

kunne

diskutere

vanskeligheder

i

overgangsforløbene og opnå gensidig forståelse og respekt for hinandens rammer,
kulturer og måder at arbejde på. Petersen og kollegers (37) kvalitative undersøgelse
af tværsektorielt samarbejde fandt også, at direkte møder og samtaler mellem
sygeplejersker på hospitaler og i kommuner forbedrede samarbejdet om
planlægning af overgangsforløb. Lemetti og kolleger (38) beskriver også, at det at
mødes på en respektfuld måde er afgørende for effektivt samarbejde.
For

at

nå

en

fælles

grund

i

deres

samarbejde

understregede

brobyggersygeplejerskerne, at deres funktion burde være en specialistopgave, både
på hospitalet og i kommunen. Brobyggersygeplejerskerne, der var ansat som
udskrivningskoordinatorer og –visitatorer på hendholdsvis hospital og kommune,
udtrykte bekymring over, at basissygeplejersker på hospitalsafdelinger sad som
brobyggersygeplejersker, på grund af deres manglende tid til omfattende
planlægning og koordinering af de komplekse overgange for alle patienter på deres
afdeling. Dette aspekt blev også diskuteret i en interventionsundersøgelse, hvor
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sygeplejersker fra hospitaler og kommuner udviste bekymring over, hvor komplekse
udskrivninger var blevet, og hvordan afdelingen skulle bruge ressourcer til
udskrivningskoordinatorer

for

at

sikre

udskrivelserne

(39).

Brobyggersygeplejerskerne i vores undersøgelse understregede, at ensartethed i
funktionen var altafgørende, og hvordan brobyggerne i kommunerne oplevede et
fald i kvaliteten af udskrivelser når basissygeplejersker havde ansvaret fra
hospitalets side. Udskrivelser af ældre borgere med medicinsk multisygdom og med
komplekse plejebehov var ofte tidskrævende, og på grund af ressourcemangel var
basissygeplejersker ikke i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til en omfattende
udskrivningsplan for patienterne på deres afdelinger.
Brobyggersygeplejerskerne anså deres eksterne samarbejde mellem hospital og
kommune omkring overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk multisygdom
som den vigtigste del af deres funktion. Den tematiske analyse afslørede imidlertid,
at brobyggersygeplejerskernes fokus på overgangsforløb også var af intern karakter,
bestående af samarbejde og koordinering inden for deres respektive organisatoriske
rammer. Brobyggersygeplejerskerne anså den interne koordinering for at være en
teamindsats

mellem

dem,

andre

sygeplejersker

og

deres

tværfaglige

samarbejdspartnere, for at styrke de komplekse overgangsforløb. Dette er i
overensstemmelse med med anbefalingerne fra Transitional Care Model, som
fokuserer på vigtigheden af tværprofessionelt samarbejde, der fremmer konsensus
om plejeplaner mellem patienterne og medlemmerne af plejeteamet (17).
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KAPITEL
Journal audit – Udskrivningskoordinatorer (studie 3)
Det tredje forskningsstudie i Brobygger-projektet havde til formål at
undersøge effekten af udskrivningskoordinatorers arbejde med komplekse

5

udskrivningsforløb for ældre patienter fra medicinsk afdeling for at
reducere genindlæggelser og styrke den sygeplejefaglige dokumentation i
overleveringen3

Baggrund og formål
Kvalitativt

opleves

der

stor

betydning

af

at

have

ansat

dedikerede

brobyggersygeplejersker på Sjællands Universitetshospital (SUH) og i de
samarbejdende kommuner men kvantitativ viden om de eventuelle effekter af
brobyggersygeplejerskernes arbejde og funktion er nødvendig for at få et større
billede. Eftersom brobyggersygeplejerskerne er ansat i forskellige stillinger er det
ikke muligt at undersøge den direkte effekt af deres arbejde. Da beskrivelsen af
brobyggersygeplejerskernes funktion har vist sig, gennem studie 1 og 2 i denne
rapport, at ligge tæt op ad udskrivningskoordinatorernes arbejde, har vi valgt at
kigge på denne funtion.
Formålet med projektet er derfor, at undersøge om fuldtidsansættelse af
udskrivningskoordinatorer

på

medicinsk

afdeling

kan

medføre

færre

genindlæggelser for ældre borgere med medicinsk multisygdom samt forbedre den
sygeplejefaglige dokumentation i overleveringen.

3

Dataindsamling og analyse blev udført af Kirsten Siig Pallesen, Kristine Mildahl Kjærgaard, Mette Pfeiffer
Larsen, Hüseyin Carkaci og Connie Berthelsen.
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Følgende hypoteser undersøges:
1. Når udskrivelsen af ældre borgere med medicinsk multisygdom planlægges
og

udføres

af

en

udskrivningskoordinator

reduceres

antallet

af

genindlæggelser.
2. Sygeplejefaglig

dokumentation,

svarende

til

plejeforløbsplan

og

udskrivningsrapport, i overleveringen af den ældre borgere med medicinsk
multisygdom til kommunen forbedres i kvalitet og i procentvis afsendelse til
kommunen, hvis den udføres af en udskrivningskoordinator.

Retrospektiv journal audit
En retrospektivt journal audit blev udført fra november 2021 til januar 2022. For at
evaluere om der ses en effekt af fuldtidsansættelsen af udskrivningskoordinatorer,
blev sengeafsnit M3 på Medicinsk Afdeling, SUH, Køge, valgt som case-evaluering.
Afsnit

M3

er

udvalgt

da

der

her

har

været

to

fuldtidsansatte

udskrivningskoordinatorer siden februar 2020. Dette giver afsnittet den højeste
ratio mellem udskrivningskoordinatorer og senge på SUH, og derved et større
mulighed for at kunne dokumentere en eventuel effekt på de valgte måleparametre.
Vi valgte derudover at sammenligne med Medicinsk Afdeling, SUH, Roskilde,
Kardiologisk Afdeling, SUH, Roskilde og Ortopædkirurgisk Afdeling, SUH, Køge, der
på undersøgelsestidspunktet ikke havde ansat udskrivningskoordinatorer. Dette var
med henblik på at undersøge, om en eventuel observeret stigning også ville gøre sig
gældende på afdelinger uden ansættelsen af udskrivningskoordinatorer.

Datatræk fra Sundhedsplatformen
Data blev udtrukket via Sundhedsplatformen af medarbejdere i Stabens analyseenhed, SUH, for at undersøge om der foreligger et fald i genindlæggelser og om antallet
af afsendte plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter blev optimeret (Tabel 5).
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Tabel 5: Opgørelse af variable til dataudtræk
Variabel

Variabelbeskrivelse

Genindlæggelser

Antal patienter, der inden for 30 dage efter udskrivelse
genindlægges akut på egen eller andre overafdelinger uanset diagnosekode for såvel originalindlæggelse som
genindlæggelse.

Sendte plejeforløbsplaner: Procentvis opfyldelse

Der måles på den procentvise andel af patienter, der opfylder inklusionskriterierne, for hvem der foreligger en
plejeforløbsplan senest kl. 13 dagen før udskrivelsen.
Udskrevne patienter opfylder inklusionskriterierne, hvis
de har været indlagt i mindst 48 timer, og der foreligger
en indlæggelsesrapport eller plejeforløbsplan. Dette omfatter alle indlagte patienter, der modtager kommunale
ydelser, hvor der automatisk fremsendes indlæggelsesrapport fra patientens kommune.
Den procentvise opfyldelse beregnes således:
Antal plejeforløbsplaner afsendt rettidigt i perioden/ antal indlæggelser der burde have resulteret i afsendelse af
en plejeforløbsplan i perioden*100 %

Sendte udskrivningsrapporter: Procentvis opfyldelse

Der måles på den procentvise andel af patienter, der opfylder inklusionskriterierne, for hvem der fremsendes en
udskrivningsrapport senest på udskrivningstidspunktet.
Udskrevne patienter opfylder inklusionskriterierne, hvis
der foreligger en indlæggelsesrapport eller plejeforløbsplan.
Den procentvise opfyldelse beregnes således:
Antal udskrivningsrapporter sendt rettidigt/antal patienter, der opfylder inklusionskriterierne i perioden*100 %

Data blev herefter sammenlignet mellem de udvalgte afdelinger i perioden, hvor der
ikke var ansat udskrivningskoordinatorer på medicinsk afsnit M3 (januar 2019 – januar 2020) og i perioden efter der blev ansat udskrivningskoordinatorer (februar
2020 – november 2021).
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Gennemgang af journaler
For at undersøge, hvorvidt kvaliteten i den sygeplejefaglig dokumentation, svarende
til plejeforløbsplan (PFP) og udskrivningsrapport (UR), var forbedret efter ansættelsen af to udskrivningskoordinatorer, omfatter evalueringen en gennemgang af patientjournaler i udvalgte perioder (Tabel 6).

Tabel 6: Periode for journal gennemgang
Ikke ansat udskrivningskoordinatorer
Ansat udskrivningskoordinatorer

Periode
Uge 36: 2 – 8 september 2019

Antal patientjournaler
16

Uge 37: 7 – 13 september 2020
Uge 36: 6 – 12 september 2021

27

Grundet variation af arbejdsbelastningen på sygehusene på grund af COVID-19 pandemien, var det tilstræbt at finde en periode, hvor denne belastning har været ensartet. Det vil sige uden forhøjede indlæggelsestal på grund af COVID-19 eller anden
sæsonbetonet sygdom. Ligeledes er sommeren 2021 fravalgt grundet sygeplejestrejken. Afdelingens egne udskrivelser inden ansættelsen af udskrivningskoordinatorer
anvendes som sammenligningsgrundlag.
Journal auditten blev foretaget af klinisk udviklingssygeplejerske Kristine Mildahl
Kjærgaard (medicinsk afsnit M3), der systematisk ekstraherede data fra patientjournalerne i et Excel skema, i følgende felter:
 Patientens alder (præscreening – kun patienter over 65 er medtaget)
 Aktions-/indlæggelsesdiagnose
 Ambulante/andre diagnoser
 Er der afsendt PFP (ja/nej/ikke relevant)?
 Samlet vurdering af kvaliteten af senest afsendte PFP
(1: meget dårlig; 2: dårlig; 3: acceptabel; 4: god; 5: meget god).
 Er PFP udarbejdet af udskrivningskoordinator eller en anden sygeplejerske?
 Er der afsendt UR (ja/nej/ikke relevant)?
 Samlet vurdering af kvaliteten af senest afsendte UR
(1: meget dårlig; 2: dårlig; 3: acceptabel; 4: god; 5: meget god)
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 Er UR udarbejdet af udskrivningskoordinator eller en anden sygeplejerske?

Genindlæggelser og sygeplejefaglig dokumentation
Genindlæggelser
Der ses ikke noget fald i genindlæggelser efter fuldtidsansættelsen af to
udskrivningskoordinatorer på medicinsk afsnit M3 (Figur 6). Genindlæggelserne på
dette afsnit figurerer dog som gennemgående lav.
Figur 6: Genindlæggelser

Der ses dog en kraftig stigning omkring januar 2021, hvilket formodes at skyldes høje
generelle indlæggelsestal relateret til COVID-19, som toppede omkring årsskiftet
2021 med op til 200 nye indlæggelser per dag. Det har ikke været muligt at rense
genindlæggelsestallene for indlæggelser relateret til COVID-19.
Indeværende evaluering tyder ikke på, at ansættelsen af udskrivningskoordinatorer
reducerer antallet af genindlæggelser, men det bør bemærkes at det er vanskeligt at
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konkludere på baggrund af den lave mængde data. Der er derfor brug for et stort
datagrundlæg for at identificere statistisk signifikante ændringer i genindlæggelsestallene, hvilket indeværende case-evaluering ikke giver mulighed for.

Sygeplejefaglig dokumentation
Der ses en signifiant forbering af procentvis afsendelse af sygeplejefaglig
dokumentation, svarende til plejeforløbsplaner (PFP) og udskrivningsrapporter
(UR), samt kvaliteten i disse i overleveringen af den ældre borger med medicinsk
multisygdom til kommunen, når det udføres af en udskrivningskoordinator.

Plejeforløbsplaner
I tilfælde hvor en indlagt borger modtager eller skal modtage kommunale ydelser i
eget hjem, skal sygehuset sende en elektronisk PFP til den kommunale hjemmepleje
for at sikre tidligst mulig inddragelse af kommunen i følge Sundhedsaftalen (40).
PFP skal indeholde oplysninger, som er relevante og nødvendige, for at kommunen
kan igangsætte forberedelser til at modtage af patienten i hjemmet. Indikatoren
procentvis opfyldelse er her valgt frem for absolut antal sendte PFP for at undgå at
andre faktorer (over/underbelægning, udsving i patientkategorier mv.) påvirker
tallene unødigt.
Nedenstående figur viser den procentvise opfyldelse af sendte PFP for medicinsk
afsnit M3, samlet for Medicinsk Afdeling, SUH, Køge og Roskilde, samt for
Kardiologisk- og Ortopædkirurgisk Afdeling, SUH. Tidspunkt for ansættelse af de to
udskrivningskoordinatorer på M3 er markeret med en gul pil. (Figur 7).
Figuren viser en stigning i procentvis opfyldelse af afsendte PFP på medicinsk afsnit
M3 og samlet for Medicinsk Afdeling, SUH, Køge, hvilket kan skyldes at medicinsk
afsnit M2 og M6 også havde udskrivningskoordinatorer ansat – dog ikke på fuldtid.
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Figur 7: Procentvis opfyldelse af afsendte PFP

I tabel 7 sammenlignes afsendelsen af PFP 12 måneder før medicinsk afsnit M3
ansatte udskrivningskoordinatorer (februar 2019-januar 2020) med 12 måneder
efter ansættelsen (februar 2020-januar 2021).
Tabel 7: Sammenligning i afsendelse af PFP
Før UK

Efter UK

Forskellen

Mean (sd)

Mean (sd)

Medicinsk afd, Køge (total)

74,0 (6,3)

86,9 (3,2)

P=0,0000023*

Afsnit M2

73,0 (12,7)

87,8 (5,2)

P=0,0011408*

Afsnit M3

73,2 (7,6)

89,6 (6,5)

P=0,0000095*

Afsnit M6

76,9 (4,8)

84,9 (6,2)

P=0,0017281*

Medicinsk afd, Roskilde (total)

75,5 (6,1)

71,5 (5,4)

P=0,1017200

Kardiologisk afd (total)

59,8 (5,9)

59,7 (7,0)

P=0,9785449

Ortopædkirurgisk afd (total)

69,8 (6,4)

76,7 (4,7)

P=0,0064332*

*Signifikans ved p-værdi under 0,05
Resultaterne i tabel 7 viser en signifikant stigning i procentvis afsendelse af PFP ved
alle afsnit på Medicinsk Afdeling, Køge, og samlet for afdelingen. Bemærk, at selv
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om resultatet ved Ortopædkirurgisk Afdeling er statistisk signifikant, er der tale om
en meget mindre procentstigning, hvilket også se på figur 7.
Kvaliteten af indholdet i PFP blev vurderet på en fem-point Likert skala (1: meget
dårlig; 2: dårlig; 3: acceptabel; 4: god; 5: meget god). Kvaliteten steg fra 4.19 (inden
der blev ansat udskrivningskoordinatorer) til henholdsvis 4,93 (år 2020) og 4,45 (år
2021) efter de blev ansat med en stigning i median kvalitet fra 4 til 5 (tabel 8).
Tabel 8: Kvaliteten af indholdet i PFP
Uge 36 2019

Uge 37 2020

Uge 36 2021

Ej ansat

Ansat

Ansat

Inkluderede patienter

16

15

11

Alder på inkluderede patienter

82,86 (9,24)

78 (12,85)

75,64 (10,32)

7

7

8

Antal afsendte PFP

16

14

11

% afsendte PFP

100%

93,33%

100%

Gennemsnitlig kvalitet af PFP

4,19

4,93

4,45

Median kvalitet af PFP

4

5

5

Antal PFP sendt af

0 (0%)

14 (100%)

8 (72,73%)

Status ift
udskrivningskoordinatorer

(SD*)
Medicinske diagnoser
(gennemsnit)

udskrivningskoordinatorer (%)

*SD: Standardafvigelse
Dog kunne man se et lille dyk i den procentvise afsendelse af PFP fra før der blev
ansat udskrivningskoordinatorer (100%) til efter (96,7%), hvilket kan skyldes en
langtidssygemelding hos den ene udskrivningskoordinator i denne periode.

Udskrivningsrapporter
Udskrivningsrapporten (UR) sendes til kommunen, når patienten udskrives.
Rapporten skal indeholde en række oplysninger, som kommunen skal bruge for at
kunne overtage patientforløbet på hensigtsmæssig vis, heriblandt oplysninger om
stamdata,
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indlæggelses-

og

udskrivningsdato,

indlæggelsesårsag,

indlæggelsesforløb, diagnoser, funktionsevner, sygeplejefaglige problemområder,
hjælpemidler, medicin, aftaler omkring kost i det første døgn efter udskrivning og
fremadrettet plan.
Indikatoren procentvis opfyldelse er ligeledes valgt her, da absolutte tal for sendte
UR kan afspejle eksempelvis perioder med over/underbelægning eller skæve
patientsammensætninger, hvor en stor andel indlagte ikke har kommunal kontakt,
og der derfor ikke skal sendes UR.
I figur 8 er den månedsvise procentvise afsendelse af UR illustreret for medicinsk
afsnit M3, Medicinsk Afdeling, Køge og Roskilde, Kardiologisk- og Ortopædkirirgisk
Afdeling.

Den

gule

pil

indikerer

tidspunktet

for

ansættelse

af

udskrivningskoordinatorerne.
Figur 8: Procentvis opfyldelse af afsendte UR

Figuren viser, at der i tiden omkring ansættelsen af de to udskrivningskoordinatorer
på medicinsk afsnit M3 i februar 2020 skete en markant stigning i afsendelsen af UR
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på M3 og for hele medicinsk afdeling, Køge. sammenlignet med de øvrige afdelinger
uden udskrivningskoordinatorer. Dette kan skyldes at medicinsk afsnit M2 og M6
også havde udskrivningskoordinatorer ansat – dog ikke på fuldtid – men at det har
betydning for antallet af afsendte UR.
I tabel 9 sammenlignes afsendelsen af UR 12 måneder før medicinsk afsnit M3
ansatte udskrivningskoordinatorer (februar 2019-januar 2020) med 12 måneder
efter ansættelsen (februar 2020-januar 2021).
Tabel 9: Sammenligning i afsendelse af UR
Før UK

Efter UK

Forskellen

Mean (sd)

Mean (sd)

Medicinsk afd, Køge (total)

57,7 (4,6)

73,5 (5,1)

P=0,0000001*

Afsnit M2

57,1 (7,9)

63,5 (9,7)

P=0,0930646

Afsnit M3

40,0 (4,0)

78,4 (8,3)

p<0,0000001*

Afsnit M6

79,8 (8,9)

81,8 (5,0)

P=0,5034180

Medicinsk afd, Roskilde (total)

60,1 (5,8)

60,2 (3,6)

P=0,9787516

Kardiologisk afd (total)

55,0 (6,8)

49,0 (7,6)

P=0,0505305

Ortopædkirurgisk afd (total)

40,8 (5,5)

50,8 (5,8)

P=0,0002620*

*Signifikans ved p-værdi under 0,05
Resultaterne af analysen viser, at der er en signifikant øget procentvis målopfyldelse
af afsendelse af udskrivningsrapporter på M3, M6 samt samlet på Medicinsk
Afdeling, Køge. Denne signifikante stigning ses ikke på de øvrige medicinske
sengeafsnit eller på de to kontrolafdelinger, hvilket sandsynliggør at stigningen
skyldes ansættelsen af de to udskrivningskoordinatorer. Bemærk, at selvom
resultaterne for Ortopædkirurgisk Afdeling er signifikante, afsendes kun omkring
50% af UR fra denne afdeling.
Kvaliteten af indholdet i UR blev vurderet på en fem-point Likert skala (1: meget
dårlig; 2: dårlig; 3: acceptabel; 4: god; 5: meget god). Kvaliteten steg fra 4.44 (inden
der blev ansat udskrivningskoordinatorer) til henholdsvis 4,87 (år 2020) og 4,64 (år
2021) efter de blev ansat med en stigning i median kvalitet fra 4 til 5 (tabel 10).
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Tabel 10: : Kvaliteten af indholdet i UR
Uge 36 2019

Uge 37 2020

Uge 36 2021

Ej ansat

Ansat

Ansat

Inkluderede patienter

16

15

11

Alder på inkluderede patienter

82,86 (9,24)

78 (12,85)

75,64 (10,32)

Diagnoser (gennemsnit)

7

7

8

Antal afsendte UR

9

15

11

% afsendte UR

56,25%

100%

100%

Gennemsnitlig kvalitet af UR

4,44

4,87

4,64

Median kvalitet af UR

4

5

5

Antal UR sendt af

0 (0%)

15 (100%)

8 (72,73%)

Status ift
udskrivningskoordinatorer

(SD*)

udskrivningskoordinatorer (%)

*SD: Standardafvigelse
Efter ansættelsen af udskrivningskoordinatorer afsendes der signifikant flere UR
med en stigning på næsten 50% efter der blev ansat udskrivningskoordinatorer.

Kritiske refleksioner
Resultaterne af journal auditten tyder ikke på, at fuldtidsansættelsen af to
udskrivningskoordinatorer reducerer antallet af genindlæggelser, men det bør
bemærkes at det er vanskeligt at konkludere på baggrund af den lave mængde data.
Der kræves et særdeles omfattende datamateriale for at kunne dokumentere en
eventuel reduktion i genindlæggelser på grund af store udsving. Denne udfordring
har ikke været mindre af, at indlæggelsestal på SUH – og Medicinsk Afdeling – har
været påvirket af COVID-19 pandemien igennem hele udskrivningskoordinatorernes
ansættelse, hvilket forventes at have en påvirkning på tallene der vanskeliggør
dokumentation af en eventuel effekt på genindlæggelser.
Dog ses en signifiant forbering af procentvis afsendelse af sygeplejefaglig
dokumentation, svarende til PFP (p=0,0000095) og UR (p<0,0000001), efter der
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blev ansat udskrivningskoordinatorer på medicinsk afsnit M3. Kvaliteten af den
afsendte sygeplejefaglige dokumentation til kommunen blev også forbedret efter der
var ansat udskrivningskoordinatorer. For PFP steg den målte kvalitet fra 4.19
(inden)

til

henholdsvis

4,93

(år

2020)

og

4,45

(år

2021)

efter

udskrivningskoordinatorerne blev ansat og for UR steg kvaliteten fra 4.44 (inden) til
henholdsvis 4,87 (år 2020) og 4,64 (år 2021). Kvaliteten af PFP og UR berør på
dataekstraktors sygeplejefaglige vurdering. Hendes gennemgang er ikke blindet,
idet

hun

selv

har

udtrukket

journaler

til

auditten

og

er

ansat

på

undersøgelsesafdelingen. Dataekstraktor har herudover ikke indgået i analysen.
Fordelen ved at indsamle data gennem patientjournaler er, at risikoen for recall-bias
minimeres, da data ikke påvirkes af respondenters hukommelse, som det ofte er
tilfældet ved andre typer af retrospektive studier. Indsamlingen af journaldata er
foretaget som led i kvalitetssikring med godkendelse fra afdelingsledelsen på
Medicinsk Afdeling, SUH, Køge, hvorfor det ikke har været nødvendigt at indhente
patientsamtykke.
Det anbefales, at undersøgelsen foretages i en større skala med en større mændge
data udtræk. Dette bør udvides med data for indlæggelsestid, kontakt til kommunen
og pårørende inden udskrivelsen, utilsigtede hændelser i udskrivningsprocessen,
antal ydelser fra kommunen efter udskrivelsen, og hvor til patienten udskrives. Der
er derfor basis for at undersøge dette yderligere i form af eksempelvis randomiserede
kontrollerede studier på en specifik målgruppe.
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KAPITEL
Litteraturgennemgang – Effekt hos patienterne (stu-

6

die 4)
Fjerde forskningsstudie i brobyggerprojektet havde til formål at

undersøge, hvilken effekt anvendelsen af de ti sygeplejefaglige elementer fra the
Transitional Care Model har for patientmål4

Baggrund og formål
Befolkningen af ældre patienter med flere kroniske lidelser er stigende på
verdensplan,

hvilket

kræver,

at

sundhedssystemet

udvikler

og

styrker

overgangsforløb for ældre patienter med mangefacetterede behov (41). For ældre
borgere med medicinsk multisygdom er overgangsforløb på tværs af hospital og eget
hjem ofte komplicerede, på grund af de mange og variende kontakter (42). Derfor er
det vigtigt at sygeplejerskerne kan sikre trygge overgangsforløb på tværs af sektorer
gennem sygeplejefaglig koordinering og planlægning af udskrivelserne (43). Der er
derfor behov for viden omkring hvilke sygeplejefaglige handlinger, der har størst
betydning for at skabe gode udskrivningsforløb for ældre borgere med medicinsk
multisygdom.
Formålet med dette forskningsstudie var derfor at identificere, vurdere og beskrive
den kombinerede evidens fra systematiske reviews af interventioner, baseret på
elementer fra Transitional Care Model, og den relaterede effekt for for ældre borgere
med medicinsk multisygdom i deres overgangsforløb.

4

Forskningsstudiet blev udført af Connie Berthelsen, Nicoline Møller og Gitte Bunkenborg og er beskrevet i
den videnskabelige artikel: ”Umbrella review: Improvements of patient outcomes in Transitional Care Model
interventions for older patients with multiple chronic conditions” som er under peer-review i Journal of Advanced Nursing.
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Følgende forskningsspørgsmål blev anvendt:
 Hvilke karakteristika har de inkluderede reviews?
 Hvordan er den metodologiske kvalitet af de inkluderede reviews?
 Hvilke elementer fra the Transitional Care Model er evalueret i de inkluderede
reviews?
 Hvilken effekt har anvendelsen af elementer fra the Transitional Care Model
på patientmål i overgangsforløb mellem hospital og kommune?

Metode
Et umbrella-review, hvilket er et systematisk review af systematiske reviews (44),
hvor man samler studier, der har lavet større systematiske gennemgang af
litteraturen omkring et specielt emne, blev udført. Tilgangen blev valgt for at opnå
så stor viden som muligt omkring hvilke elementer fra the Transitional Care Model,
der har effekt hos ældre borgere med medicinsk multisygdom i deres
overgangsforløb.
For at identificere de systematiske reviews, der var publiceret på engelsk, dansk,
svensk, norsk eller tysk i årene mellem 2010 og 2020 og som relaterede sig til vores
formål, blev systematiske søgninger udført i databaserne PubMed/MEDLINE,
CINAHL, PsycINFO, ProQuest og Embase, i april 2021. Retningslinjerne for
identificering og inkludering af review-artikler (PRISMA) (45) blev anvendt, hvor
artiklerne skulle opfylde kriterier fastsat i forhold til PICOS (Population,
Intervention, Comparison, Outcome, Study design) (46) for at blive inkluderet
(Tabel 11).
Søgningen identificerede 829 systematiske reviews som blev undersøgt i forhold til
relevans gennem deres titler og abstracts. 728 reviews blev ekskluderet fordi de ikke
opfyldte inklusionskriterierne. Duplikater blev derefter fjernet fra de resterende 81
reviews. Tilbage stod vi med 49 systematiske reviews som blev grundigt gennemgået
i fuld tekst format. Af disse viste 5 systematiske reviews at opfylde PICOS kriterierne
og de indgik dermed i vores endelige undersøgelse (Se Bilag 3 for søgestretegi).
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Tabel 11: Inklusionskriterier for systematiske reviews i umbrella-reviewet
Inklusionskriterier
Population

Deltagerne i reviewet skulle være patienter på 60 år eller derover med

(Deltagere)

mindst to kroniske sygdomme, for at møde kriteriet om multisygdom

Intervention

De systematiske reviews skulle samle viden om interventionsstudier, hvori
et minimum af tre af de ti elementer fra the Transitional Care Model var
evalueret. Interventionsstudierne skulle sammenligne deres intervention
med en kontrol gruppe, der gennemgik vanlig udskrivningsprocedure

Context

Interventionsstudierne, der var rapporterede i de systematiske reviews,

(Kontekst)

måtte være udført i alle lande men skulle omhandle overgangsforløb
mellem hospital og kommune

Outcomes

Alle patientmål for effekt blev inkluderet

(Effekt)
Study design

De systematiske reviews skulle indeholde interventionsstudier, hvor
designet var randomiseret kontrollerede studier eller eksperimentelle
studier med kontrol gruppe eller præ/post tests.

Den metodologiske kvalitet af de fem systematiske reviews, der blev inkluderet i
Umbrella-reviewet, blev evalueret ud fra AMSTAR 2 (47). Instrumentet indeholder
16 punkter, og jo flere punkter, der er opfyldt, des højere er den metodologiske
kvalitet i det systematiske review (47).

Resultater
Karakteristika af de inkluderede systematiske reviews
De

fem

inkluderede

interventionsstudier,

systematiske
hvoraf

59

reviews

(4,16,26,28,48)

var

randomiserede

indeholdt

62

kontrollerede

interventionsstudier. Deltagerne i de fem systematiske reviews var i gennemsnit 64
til 80 år og havde flere kroniske sygdomme såsom hjertesygdomme, forhøjet
blodtryk, diabetes, demens, samt følger efter slagtilfælde og blodprop i hjertet. I alle
62 interventionsstudier i de fem systematiske reviews, var elementer fra the
Transitional Care model evalueret.
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Den metodologiske kvalitet af de fem systematiske reviews
Den metodiske kvalitet af de fem reviews varierede, og kun et systematisk review
opfyldte mere end halvdelen af AMSTAR 2 16 punkter (28). To reviews blev vurderet
til at have moderat kvalitet med en positiv score på seks (4) og fem (48), og to studier
blev vurderet til at have lav metodisk kvalitet med en vurdering på fire (26) og tre
(16) positive score på de 16 punkter. De fem systematiske reviews havde alle
beskrevet de inkluderede undersøgelser i detaljer.

Transitional Care Model elementer i de fem systematiske reviews
Alle inkluderede reviews anvendte elementer fra Naylor og kollegers (17)
Transitional Care Model (Tabel 12).
Tabel 12: Transitional Care Model elementer anvendt i de fem reviews
De ti elementer
Brobyggersygeplejersken som primær

Allen

Manderson

Morkisch

Naylor

Parker

(28)

(26)

(4)

(16)

(48)

X

X

X

X

X

X

ansvarlig for overgangsforløbet
Screening af borgere i risiko for for-

X

værring
Vurdere og håndtere risici og sympto-

X

X

X

X

X

X

mer
Fremme kontinuitet

X

Samarbejde med borger, pårørende

X

X

og pleje teams
Koordinering af tværsektoriel syge-

X

X

X

X

X

pleje
Opretholdelse af tillidsforhold med

X

borgere og pårørende
Engagere borgere og pårørende

X

X

Uddanne til selvstændighed

X

X

Levering af ydelser fra hospital til eget

X

X

8

5

X

X
X

X

X

hjem
Total antal anvendte elementer

60

9

4

6

Alle reviews rapporterede brugen af "koordinering af tværsektoriel sygepleje” i
udskrivelsesprocessen

i

relation

til

planlægning

af

plejen

(16,26,28,48),

koordinering af pleje (4,26,48) og at tilknytte patienter og pårørende til den
kommunale pleje (48). Alle reviews rapporterede også udførelsen af elementet
"uddanne til selvstændighed" i handlinger så som coaching (16), og uddannelse (26)
af patienter og pårørende til selvstændighed (4,28) og empowerment (48).
Fire reviews (4,26,28,48) rapporterede anvendelsen af elementet "fremme
kontinuitet", ved at have de samme sundhedsprofessionelle involveret i forløbene,
og

elementet

overgangsforløbet"

"brobyggersygeplejersken
med

specialiserede

som

primær

sygeplejersker

som

ansvarlig
de

for

primære

koordinatorer af overgangsforløbene.
Tre reviews rapporterede brugen af elementerne "levering af ydelser fra hospital til
eget hjem", i forhold til telefon- og hjemmebesøgsopfølgninger (16,26,28),
"screening af borgere i risiko for forværring" (4,16,28), "samarbejde med borger,
pårørende og plejeteams" og "engagere borgere og pårørende" i planlægning af
plejeforløbene (4,28,48) i deres inkluderede interventionsstudier.
To reviews rapporterede brugen af interventionselementet "vurdere og håndtere
risici og symptomer" (4,48), og et systematisk review rapporterede om inkluderede
interventioner, der brugte elementet "opretholdelse af tillidsforhold med borgere og
pårørende” (4).

Effekt af Transitional Care Model hos patienterne
I de 62 interventionsstudier, der indgik i de fem systematiske reviews, blev 12
effektmål for patienter evalueret. I Tabel 13 kan man se de enkelte effektmål for
patienterne ved anvendelsen af elementer fra Transitional Care Model.
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Tabel 13: Effekt hos patienterne ved brug af the Transitional Care Model
Effektmål

Signifikant positiv effekt

Ingen signifikant effekt

Genindlæggelser

Vist i 20 RCT-studier1

Vist i 8 RCT-studier
Ingen signifikante forskelle
fundet i genindlæggelser
mellem IG3 og KG4

Livskvalitet

Signifikant fald i
genindlæggelser blev fundet 1
(p=0.048), 2 (p=0.041), 3
(p=0.03), 6 (p=0.028), og 12
måneder2 efter udskrivelse
Vist i 10 RCT-studier

Ingen signifikante forskelle
fundet i livskvalitet mellem IG
og KG

Udgifter

En signifikant forbedring i
patienternes livskvalitet blev
fundet 12, 2 (p<0.01) og 12
(p<0.05) uger efter
udskrivelse
Vist i 12 RCT-studier
Et signifikant fald i blev fundet
i udgifter2 for IG

5 studier fandt reduktion i
udgifter men ikke signifikant
1 studie fandt signifikant højere udgift til ambulant lægebehandling
Vist i 3 RCT-studier

Vist i 4 RCT-studier

Vist i 6 RCT-studier

Patient tilfredshed

Vist i 7 RCT-studier

Ingen signifikante forskelle
fundet i patient tilfredshed
mellem IG og KG

Dødelighed

En signifikant forbering blev
fundet i patient tilfredshed 2
og 6 uger efter udskrivelsen
(p<0.001)
Vist i 3 RCT-studier

Ingen signifikante forskelle
fundet i dødelighed mellem IG
og KG

Indlæggelsestid

Signifikante fald i dødelighed
blev fundet i 3 studier
(p=0.08; p=0.026; og
p=0.017)
Vist i 3 RCT-studier
Signifikant færre
indlæggelsesdage blev fundet i
3 studier (p<0.001)

3 studier fandt ingen
forbedringer i indlæggelsestid
1 studie fandt længere
indlæggelsestid for IG
Vist i 3 RCT-studier

Kommunale ydelser

Vist i 2 RCT-studier
Et signifikant fald blev fundet i
2 studier i anvendelsen af
kommunale ydelser i IG
(p=0.03 og p≤0.01)

1RCT:

Vist i 4 RCT-studier

Ingen signifikante forskelle
fundet i kommunale ydelser
mellem IG og KG

Randomiseret kontrolleret interventionsstudie; 2Ingen p-værdi angivet; 3IG:

Interventionsgruppe; 4KG: Kontrolgruppe
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Vist i 2 RCT-studier

Tabel 13 (fortsat): Effekt ved brug af Transitional Care Model
Effektmål
Overgang til plejehjem

ADL-funktion

Signifikant positiv effekt
Vist i 2

RCT-studier1

Et signifikant fald i dage for
overførsel til plejehjem blev
fundet i op til 1.6 år (p=0.03)
Vist i 1 RCT og 1
eksperimentelt studie

Funktions status

Vist i 1 RCT-studie
Studiet fandt et fald i dage for
overførsel til plejehjem men
ingen signifikans
Vist i 2 RCT-studier

Ingen

1 studie fandt forbedringer i
ADL-funktion 12 måneder
efter udskrivelse men ikke
signifikant
1 studie fandt ingen
forbedringer
Vist i 1 RCT-studier

Ingen

Ingen signifikante forskelle
fundet i depression mellem
IG2 og KG3
Vist i 2 RCT-studier

2 studier fandt signifikante
forbedringer i ADL-funktion
hos IG (p=0.02 og p=0.014)
Depression

Ingen signifikant effekt

Ingen signifikante forskelle
fundet i funktions status
mellem IG og KG
1RCT:

Randomiseret kontrolleret interventionsstudie; 2Ingen p-værdi angivet; 3IG:

Interventionsgruppe; 4KG: Kontrolgruppe
Anvendelsen af elementerne fra the Transitional Care Model havde størst signifikant
effekt på reduktion af genindlæggelser og økonomiske udgifter samt ved øget
livskvalitet og patienttilfredshed:
Genindlæggelse blev undersøgt i 28 af de randomiserede kontrollerede
interventionsstudier (RCT), der indgik i de fem systematiske reviews. I 20 af disse
blev der fundet en signifikant reduktion i genindlæggelser i interventionsgrupperne
en måned (26), to måneder (4), tre måneder (26,28), seks måneder (4,28) og 12
måneder (16) efter indlæggelse, ved brug af elementer fra the Transitional Care
Model. De resterende otte RCT’er fandt ingen signifikant

reduktion i

genindlæggelsesrater.
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Reduktion i finansielle udgifter blev undersøgt i 18 RCT-studier i fire af de
inkluderede systematiske reviews. Fem RCT’er fandt signifikant fald i udgifter i
interventionsgruppen (26), og syv undersøgelser fandt signifikant reducerede
udgifter til hospitalsindlæggelse, akutmodtagelsesbesøg, akutte besøg hos den
praktiserende læge og hjemmepleje (16). Fem undersøgelser fandt reducerede
omkostninger, dog ikke signifikant (4,28), og en undersøgelse fandt en signifikant
højere udgift til ambulant lægebehandling (26).
Livskvalitet blev rapporteret som et effektmål for patienterne i 14 RCT’er. 10 af disse
fant signifikante forbedringer i livskvalitet for interventionsgrupperne ved brug af
the Transitional Care Model. To undersøgelser fandt forbedringer, der ikke var
signifikante, og to undersøgelser fandt ingen forbedringer.
Patienttilfredsheden blev undersøgt i 10 RCT-studier i tre af de inkluderede
systematiske

reviews.

Syv

RCT-studier

fandt

signifikante

forbedringer

i

patienttilfredsheden ved udskrivelsen fra hospitalet (16,26,28).

Kritiske refleksioner
De fem systematiske reviews i vores Umbrella-review præsenterede 62
interventionsstudier, der evaluerede hvilken effekt de sygeplejefaglige elementer i
the Transitional Care Model (17), havde for ældre borgere med medicinsk
multisygdom i overgangsforløb mellem hospital og eget hjem. Umbrella-reviewet
viste, at anvendelsen af elementerne havde signifikant effekt på reduktion af
genindlæggelser og økonomiske udgifter samt på patientens livskvalitet og
patienttilfredshed under udskrivelsen. Effekten af de øvrige patientmål (ADLfunktion, dødelighed, indlæggelsestid, kommunale ydelser, depression, funktions
status, delirium, overgang til plejehjem) havde større variation i effekt, omend nogle
studier viste signifikante forbedringer hos patienterne.
Anvendelsen af elementer fra the Transitional Care Model varierede i antal fra fire
til ni elementer, hvilket er i overensstemmelse med forskning om implementering af
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modellen i USA (17). Eftersom et enkelt element fra modellen ikke viste alenestående
effekt, kunne det tyde på at en kombination af alle ti elementer er nødvendigt for at
få forbedringer i overgangsforløbene for patienterne. Dog var der fire elementer fra
modellen, der gik igen i de fem systematiske reviews: «koordinering af tværsektoriel
sygepleje»,

«uddanne

til

selvstændighed»,

«fremme

kontinuitet»

og

«brobyggersygeplejersken som primær ansvarlig for overgangsforløbet». Det kan
tyde på, at disse specifikke elementer er væsentlige sygeplejefaglige handlinger, som
har betydning for ældre borgere med medicinsk multisygdom i deres
overgangsforløb. Andre undersøgelser har også bekræftet vigtigheden af at sikre
kontinuitet i pleje og koordinering af plejeinitiativer i ældre patienters overgange
mellem hospital og hjem (17,49,50).
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Sammenfatning
I sammenfatningen vil hovedpointerne i Brobygger-projektets fire
forskningsstudier blive samlet, diskuteret og konkluderet, for at få et
overblik over den samlede viden om brobyggersygeplejerskernes

8

kompetencer og arbejdsfunktion, deres oplevelser med koordinering af komplekse
tværsektorielle overgangsforløb samt hvilke elementer i koordineringen der har
effekt hos de ældre multisyge borgere

Samlede resultater af Brobygger-projektet
For at optimere sygeplejen til ældre multisyge borgere i tværsektorielle
overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de samarbejdende
kommuner, var formålet med Brobygger-projektet at identificere viden om
brobyggersygeplejerskernes kompetencer og arbejdsfunktion, deres oplevelser med
koordinering af komplekse tværsektorielle overgangsforløb samt hvilke elementer i
koordineringen der har effekt hos ældre borgere med medicinsk multisygdom.
En sammenfatning af resultaterne fra de fire forskningsstudier i Brobygger-projektet
viser:

Brobyggersygeplejerskernes uddannelse og erfaring
 Brobyggersygeplejerskerne var af den opfattelse, at det var nødvendigt at have
flere års erfaring som sygeplejerske, fra både primær- og sekundær sektor, for
at kunne udfylde funktionen som brobyggersygeplejerske, på grund af
kompleksiteten i koordineringen af overgangsforløbene (studie 2).
 Brobyggersygeplejerskerne var af den overbevisning, at funktionen bør
varetages

af

sygeplejersker

i

specialiststillinger

som

udskrivningskoordinatorer på alle hospitalsafdelinger og som visitatorer i
kommunerne, da de har de tidsmæssige ressourcer og fulde overblik til at
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koordinere de mange opgaver i ældre borgeres komplekse overgangsforløb
(studie 2).

Brobyggersygeplejerskernes kompetencer
 Brobyggersygeplejerskerne vurderede deres kompetencer som høje i
o samarbejde og koordinering, herunder tværfagligt samarbejde,
koordnering af borgerens sygepleje og behandling, og indhentning af
viden hos andre faggrupper (studie 1).
o direkte klinisk sygepleje, herunder at kunne identificere sårbare
borgere,

forholde

sig

kritisk

reflekterende

til

borgerens

sundhedstilstand, kunne identificere afvigelser i borgerens sundhed og
sygdom samt være systematisk i indsamlingen af information omkring
den enkelte borgers sundhedsressourcer (studie 1).

Brobyggersygeplejerskernes praksis
 Brobyggersygeplejerskerne arbejdede overordnet på at styrke kommunikation og samarbejde mellem to forskellige sektorer mod et fælles mål om at
optimere de tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk
multisygdom (studie 2).
 Brobyggersygeplejerskernes praksis og funktion afhang af hvilken sektor og
stilling de var ansat i, hvilket medførte variationer i muligheder for at identificere ældre multisyge patienter med komplekse overgangsforløb og i ressourcerne til at have det fulde overblik og ansvar for overleveringerne (studie 2).
 Eksternt samarbejde mellem brobyggersygeplejerskerne i de to sektorer var
den vigtigste platform i deres praksis for styrkelse og koordinering af de komplekse overgangsforløb. Samarbejdet blev styrket gennem netværket, hvor de
lærte hinanden at kende, talte om de vanskeligheder de havde med overgangsforløbene samt samarbejdede om at løse kompleksiteterne (studie 2).
 Intern koordinering og vidensdeling i egen organisation med andre sygeplejersker og tværfaglige kolleger blev anset af brobyggersygeplejerskerne som
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vigtigt for koordinering af de komplekse forløb, da det hjalp brobyggersygeplejerskerne med at bestemme det nødvendige niveau af hjælp og støtte efter
udskrivelsen (studie 2).
 Styrke samarbejde og relationerne gennem ”Tværsektorielt netværk for brobyggersygeplejersker” hvor de kan opnå en bredere forståelse for hinandens
arbejdsområder, arbejdsopgaver og vilkår i den enkelte sektor og afdeling.
Herunder at udveksle erfaringer og få kendskab til udfordringer og løsningsmodeller, der kunne hjælpe dem videre på vej (studie 2).

Brobyggersygeplejerskernes arbejdsfunktion
Brobyggersygeplejerskerne anså de vigtigste opgaver i deres funktion, på baggrund
af de ti elementer i Transitional Care Model, som værende:
 Brobyggersygeplejersken som primær ansvarlig for overgangsforløbet:
Påtager sig det primære ansvar for sygeplejen i overgangen med fokus på
behandling af patienter med multisygdom (studie 4).
 Screening af borgere i risiko for forværring: Opmærksomhed på identificering
af ældre multisyge borgere i risiko for forværring af tilstand (studie 1).
 Vurdere og håndtere risici og symptomer: Identificere og håndtere borgerens
højeste risiko faktorer og symptomer (studie 1).
 Fremme kontinuitet: Forhindre mangler i sygeplejen i overgangen fra
hospital til hjem gennem samarbejde og kommunikation på tværs mellem
sektorer omkring patienternes prioriterede behov, mål og handlingsplaner
(studie 1 og 4).
 Koordinering af tværsektoriel sygepleje: Fremme kommunikation og
relationer mellem personale på hospital og i kommunerne (studie 1 og 4).
 Uddanne til selvstændighed: Uddanne og forberede borgeren og pårørende til
at identificere og handle på symptomer på forværrelse af borgerens tilstand
(studie 4).
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 Opretholdelse af tillidsforhold med borgere og pårørende: Etablere og
vedligeholde et tillidsforhold med borger og pårørende der er involverede i
borgerens pleje og omsorg (studie 1).

Effekt for patientmål
Når en kombination af de ti elementer i Transitional Care Model blev anvendt blev
følgende effekt fundet:
 Signifikant reducering af genindlæggelser (studie 4).
 Signifikant reducering af økonomiske udgifter (studie 4).
 Signifikant forbedring af ældre borgere med medicinsk multisygdoms
livskvalitet og tilfredshed med udskrivelsesforløb (studie 4).

Effekt på den sygeplejefaglige dokumentation
 Signifikant flere plejeforløbsplaner blev afsendt efter der blev ansat
udskrivningskoordinatorer på medicinsk afdeling (studie 3).
 Kvaliteten af indholdet i plejeforløbsplanerne blev markant forbedret efter
der blev ansat udskrivningskoordinatorer på medicinsk afdeling (studie 3).
 Signifikant flere udskrivningsrapporter blev afsendt efter der blev ansat
udskrivningskoordinatorer på medicinsk afdeling (stude 3).
 Kvaliteten af indholdet i udskrivningsrapporter blev markant forbedret efter
der blev ansat udskrivningskoordinatorer på medicinsk afdeling (studie 3).

Diskussion på tværs af de fire studier
Uddannelse og erfaring
Brobyggersygeplejerskerne var af den opfattelse, at det var nødvendigt at have flere
års erfaring som sygeplejerske, fra både primær- og sekundær sektor, for at kunne
håndtere kompleksiteten i funktionen som brobyggersygeplejerske. Samtidigt så
brobyggersygeplejerskerne også, at funktionen burde varetages af en sygeplejerske i
en specialist stilling som udskrivningskoordinatorer i hver hospitalsafdeling og som
–visitatorer i kommunerne, da de har de tidsmæssige ressourcer og fulde overblik,
til at koordinere de mange opgaver i ældre borgere med medicinsk multisygdoms
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komplekse overgangsforløb. Brobyggersygeplejerskerne mente ikke, at man som
basis sygeplejerske på hospitalet havde tid til at løfte de komplekse opgaver i koordinering og samarbejde, hvilket også gav genlyd i kommunernes evalueringer af basis sygeplejerskernes dokumentation ved udskrivelserne. Derudover havde hjemmesygeplejerskerne i kommunen ikke noget med udskrivelser at gøre, hvilket gjorde, at
de også får svært ved at udfylde funktionen som brobygger. Dette er foreneligt med
international forskning, der angiver funktionen som en specialist-funktion på grund
af kompleksiteten i de ældre borgeres overgangsforløb (14,18). Dette blev også anerkendt nationalt, da der i Danmark år 2016, blev implementeret en national plan som
svar på behovet for at styrke evidensbaserede sygeplejekompetencer blandt alle sygeplejersker, der arbejder med tværsektorielle overgangsforløb. To uddannelser blev
oprettet: Specialist uddannelsen på kandidat niveau til Advanced Practice Nurse
(APN) skulle videreuddanne sygeplejersker, der blev ansvarlige for at udvikle klinisk
praksis relateret til at håndtere komplekse overgangsforløb mellem hospital og hjem
for sårbare patienter. Diplomuddannelsen på bachelor niveau som specialsygeplejerske indenfor borgernær sygepleje, der blev ansvarlige for den praktiske udførsel
af specialiseret sygepleje til sårbare patienter i overgangsforløb.
Brobyggersygeplejerskerne var af den overbevisning, at funktionen skulle varetages
fra både primær- og sekundær sektor, hvor deres opgaver var forskellige men samtidigt sigtede mod deres fælles mål om at optimere de tværsektorielle overgangsforløb
for ældre borgere med medicinsk multisygdom. Dette kan give genlyd i resultaterne
fra Projekt Delesygeplejersker. Her viste evalueringerne, at delesygeplejerskerne
ikke trives ved at være ansat i begge sektorer. De forskellige kulturer i de deltagende
hospitalsafdelinger og kommunedistrikter gjorde det svært for delesygeplejerskerne
at føle sig som en del af personalet på grund af meget forskellige arbejdsgange og
forventninger til delesygeplejerskerne alt efter, hvor de befandt sig.
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Kompetencer og funktion
Brobyggersygeplejerskernes selv-rapporterede kompetencer hænger tæt sammen
med de opgaver de anser som de vigtigste i deres funktion. Brobyggersygeplejerskerne vurderede deres kompetencer som høje i forhold til samarbejde og koordinering, herunder tværfagligt samarbejde, planlægning af borgerens sygepleje og behandling, og indhentning af viden hos andre faggrupper. Dette hænger sammen med
de ti sygeplejefaglige elementer fra the Transitional Care Model (17), som brobyggersygeplejerskerne anså som vigtige opgaver i deres funktion: Fremme kontinuitet og
Koordinering af tværsektoriel sygepleje. Brobyggersygeplejerskerne vurderede også
deres kompetencer i direkte klinisk sygepleje som høje, herunder at kunne identificere sårbare borgere, forholde sig kritisk reflekterende til borgerens sundhedstilstand, kunne identificere afvigelser i borgerens sundhed og sygdom samt være systematisk i indsamlingen af information omkring den enkelte borgers sundhedsressourcer. Dette hænger sammen med elementerne fra the Transitional Care Model
(17): Screening af borgere i risiko for forværring og Vurdere og håndtere risici og
symptomer.

Praksis
Det eksterne samarbejde og relationerne på tværs af primær- og sekundær sektor var
essentielle faktorer i brobyggersygeplejerskernes koordineringen af de tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk multisygdom. Det eksterne
samarbejde blev styrket af deltagelsen i ”Tværsektorielt netværk for brobyggersygeplejersker” hvor de kunne opnå en bredere forståelse for hinandens arbejdsområder,
arbejdsopgaver og vilkår i den enkelte sektor og afdeling. Herunder, at udveksle erfaringer og få kendskab til udfordringer og løsningsmodeller, der kunne hjælpe dem
videre på vej. Dette understøttes af forskning, der viser, at direkte møder og samtaler
mellem sygeplejersker på hospital og i kommunerne forbedrer samarbejdet om planlægning af overgangsforløbene (51) samt det at mødes på en respektfuld måde er
afgørende for et effektivt samarbejde (38).
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Resultaterne afslørede imidlertid, at brobyggersygeplejerskernes fokus på overgangsforløb også afhang af internt samarbejde og koordinering inden for deres respektive organisatoriske rammer. Brobyggersygeplejerskerne anså den interne koordinering og vidensdeling i egen organisation med andre sygeplejersker og tværfaglige kolleger, som vigtig i planlægningen af de komplekse forløb, hvilket hjalp brobyggersygeplejerskerne med at bestemme det nødvendige niveau af hjælp og støtte
til patienterne. Dette stemmer overens med anbefalingerne fra the Transitional Care
Model, som fokuserer på vigtigheden af tværprofessionelt samarbejde, der fremmer
konsensus om plejeplaner mellem de ældre borgere og medlemmer af plejeteamet
(17). Betydningen af tværprofessionelt samarbejde i planlægning og koordinering af
udskrivelser, er også undersøgt internationalt, hvilket har vist forbedringer i reducering af udgifter, øget patientsikkerhed og tilfredshed ved udskrivelse (52), samt færre
genindlæggelser (53) og utilsigtede hændelser (54).

Effekt for patientmål og den sygeplejefaglige dokumentation
Resultaterne af Brobygger-projektet viste, at når de ti sygeplejefaglige elementer i
Transitional Care Model (17) blev anvendt, skete der en signifikant reducering af
genindlæggelser og økonomiske udgifter samt en forbedring af livskvalitet og tilfredshed med udskrivelsesforløb hos ældre borgere med medicinsk multisygdom. Et
signifikant fald i genindlæggelser og omkostninger blev også fundet i VIVE’s evaluering af Projekt Delesygeplejersker (9), hvilket kan tyde på, at brobygger-funktionen
er den rette vej at gå. International forsknings viser også, at når elementerne i the
Transitional Care Model bliver anvendt til planlægning og koordinering af tværsektorielle overgangsforløb, så sker der et signifikant fald i dødelighed (21,22), hospitalsindlæggelser (4,24,25), forbrug af sundhedsydelser (16,27), og indlæggelsestid
(24,28), samt forbedret livskvalitet og patient tilfredshed (28,29) hos ældre multisyge borgere.
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Derudover viste resultaterne af Brobygger-projektet, at når der bliver ansat udskrivningskoordinatorer fuld tid på medicinsk afdeling, så bliver et signifikant højere antal plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter afsendt til kommunerne af en markant højere kvalitet, end når dette udføres af basis sygeplejersker. Alle sygeplejersker
er uddannet til at kunne planlægge og koordinere udskrivningsforløb, men som basis
sygeplejerske på en hospitalsafdeling har man ikke tiden til de opgaver en udskrivelse af en ældre multisyg patient med komplekse problemstillinger indeholder og
kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation i overleveringen er derfor udsat.
Dette taler igen for, at brobyggersygeplejerskerne bør sidde i specialist funktioner
som udskrivningskoordinatorer på hospitalet og som –visitatorer i kommunerne.

Samlet konklusion
Det overordnede formål med Brobygger-projektet var, at identificere viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og arbejdsfunktion, deres oplevelser med koordinering af komplekse tværsektorielle overgangsforløb samt hvilke elementer i koordineringen der har effekt hos ældre borgere med medicinsk multisygdom.
Den samlede konklusion af Brobygger-projektet viser, at brobyggersygeplejerskernes arbejde har mange facetter og opgaver, afhængigt af hvilken stilling og sektor de
har deres primære ansættelse. Selvom deres opgaver er forskellige havde de samtidigt fokus mod deres fælles mål om at optimere de tværsektorielle overgangsforløb
for ældre multisyge borgere. Brobyggersygeplejerskerne var af den overbevisning, at
funktionen burde varetages af specialist stillinger som udskrivningskoordinatorer
ved hospitalsafdelinger og som visitatorer i kommunerne, hvilket underbygges af
den markante forbedring af den sygeplejefaglige dokumentation, når den udføres af
udskrivningskoordinatorer.
Brobyggersygeplejerskernes arbejdsfunktion og opgaver viste sig at ligge tæt op af de
ti sygeplejefaglige elementer i the Transitional Care Model. Dette var særligt i forbindelse med at fremme kontinuitet og koordinering af tværsektoriel sygepleje,
screening og identificering af multisyge borgere i risiko for forværring samt at vurdere og håndtere risici og symptomer hos de ældre multisyge patienter. Derudover
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anså brobyggersygeplejerskerne også, at deres arbejdsfunktion drejede sig om, at påtage sig det primære ansvar for sygeplejen i overgangen med fokus på behandling af
patienter med multisygdom samt at opretholdelse af tillidsforhold med de ældre borgere og deres pårørende.
Det eksterne samarbejde og relationerne på tværs af primær- og sekundær sektor var
essentielle faktorer i brobyggersygeplejerskernes koordineringen af de tværsektorielle overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk multisygdom. Samtidigt anså
brobyggersygeplejerskerne den interne koordinering og vidensdeling i egen organisation med andre sygeplejersker og tværfaglige kolleger, som vigtig i planlægningen
af de komplekse forløb.
Afslutningsvist, viste Brobygger-projektet, en signifikant reducering af genindlæggelser og økonomiske udgifter samt en signifikant forbedring af livskvalitet og tilfredshed med udskrivelsesforløbet hos ældre borgere med multisygdom, når de ti
elementer fra Transitional Care Model, blev anvendt i overgangsforløbet. Derudover
viste Brobygger-projektet et signifikant højere antal plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter blev afsendt til kommunerne med en markant højere kvalitet, når
dette blev udført af udskrivningskoordinatorer fremfor basis sygeplejersker.
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På baggrund af evidensbaseret viden fra de fire forskningsstudier i
Brobygger-projektet, er vores anbefalinger for funktionen som

KAPITEL

Anbefalinger på baggrund af Brobygger-projektet

9

brobyggersygeplejerske samt videre forskning på området som følgende:

Anbefalinger for brobyggersygeplejerske funktionen
Iværksættelse af brobyggersygeplejerske funktionen

 Funktionen som brobyggersygeplejerske bør varetages af en specialist
sygeplejerske, der er ansat som udskrivningskoordinatorer på
hospitalsafdelingerne og som visitatorer i kommunerne, da de har de
tidsmæssige ressourcer og fulde overblik, til at koordinere de mange opgaver
i de komplekse overgangsforløb for ældre borgere med medicinsk
multisygdom.
 En brobyggersygeplejerske bør have flere års erfaring som sygeplejerske, fra
både primær- og sekundær sektor, da det er vigtigt at kende området man
bygger bro til.
 Brobyggersygeplejerskerne skal arbejde ud fra de ti sygeplejefaglige
elementer i Transitional Care Model, for at styrke ældre borgere med
medicinsk multisygdom i deres tværsektorielle overgangsforløb mellem
hospital og eget hjem.
 Der bør oprettes et netværk, hvor brobyggersygeplejerskerne kan mødes
minimum seks gange årligt fra primær- og sekundær sektor, for at skabe
relationer og styrke samarbejdet gennem dialog.
 Der bør være en stærk ledelsesmæssig forankring på tværs af sektorerne på
direktions- og afdelingsledelses niveau, for at styrke iværksættelsen af
funktionen.
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Vedligeholdelse af brobyggersygeplejerske funktionen

 At brobyggersygeplejerskerne fortsætter med at arbejde ud fra de ti
sygeplejefaglige elementer i Transitional Care Model, for at styrke ældre
borgere med medicinsk multisygdom i deres tværsektorielle overgangsforløb
mellem hospital og eget hjem.
 Brobyggersygeplejerskerne bør mødes kontinuerligt i netværket for
brobyggersygeplejersker, for at vedligeholde deres relationer og eksterne
samarbejde på tværs.
Udvikling af brobyggersygeplejerske funktionen

 Brobyggersygeplejerskerne skal fokusere på inddragelse af tværfaglige
samarbejdspartnere for at styrke den interne koordinering af
overgangsforløb for den ældre multisyge borger og dennes pårørende.
 Brobyggersygeplejerskerne skal årligt i praktik hos hinanden på tværs af
sektorerne, for at lære kulturen og konteksten for hinandens arbejdsindsats.
 Brobyggersygeplejerskernes viden og kompetencer skal løbende udvikles i
forhold til, at styrke deres arbejdsfunktion og praksis, i optimeringen af
ældre borgere med medicinsk multisygdom i deres komplekse
overgangsforløb.

Anbefalinger for videre forskning på området
 At arbejde videre med at optimere sygeplejen til ældre multisyge borgere i
tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de
samarbejdende kommuner, samt i de enkelte sektorer.
 På baggrund af viden fra Brobygger-projektet sigtes der mod at udvikle,
udføre og evaluere en interventionsmodel, der skal evidensbasere
brobyggersygeplejerskernes arbejde og funktion.
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KAPITEL

Publikationer, præsentationer og pressen
Videnskabelige publikationer ved Brobygger-projektet

10

Møller N, Kollerup MG, Lerbæk B, Berthelsen C. Transitional care
nurses’ self-reported characteristics of work areas, job satisfaction, competencies
and need for further training: A cross-sectional study. Intgr J Med Science. 2022; 9,
ID 593.
Møller N, Lerbæk B, Kollerup MG, Berthelsen C. Building bridges from different
settings to a common ground – Strengthening transitions for older patients with
multiple chronic conditions. Scand J Car Scien (under peer-review).
Berthelsen C, Møller N, Bunkenborg G. Umbrella review: Improvements of patient
outcomes in Transitional Care Model interventions for older patients with multiple
chronic conditions. J Adv Nurs (under peer-review).

Præsentationer ved konferencer
Møller N, Lerbæk B, Kollerup MG, Berthelsen C. Building bridges from different
settings to a common ground - Transitional care nurses’ practices to strengthen
trajectories between hospital and home for older patients with multiple chronic
conditions. 22nd International Conference on Integrated Care. Odense, Danmark,
23–25 maj 2022 (Poster præsentation).
Berthelsen C, Møller N, Bunkenborg G. Improvements of patient outcomes in
Transitional Care interventions to older citizens with multiple chronic conditions –
An umbrella review. 22nd International Conference on Integrated Care. Odense,
Danmark, 23–25 maj 2022 (Mundtlig præsentation).

79

Andre publikationer ved Brobygger-projektet
Christensen SL, Savuran B, Krog MS. Det handler om respekt for hinanden som
sygeplejersker og forståelse af hvad det er det for en organisation man arbejder i.
Bachelor projekt i Sygepleje, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde. 2022.

Pressens interesse
Både den regionale og den nationale presse samt politikere, har haft stor interesse
for brobyggersygeplejerskerne. Det kan ses i nedenstående indlæg:
Fredag d. 24. september 2021, fik brobyggersygeplejerskerne på Medicinsk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital, Køge, besøg af ældreminister Astrid Krag og
regionsrådsformand Heino Knudsen.

Astrid Krag fortalte under besøget, at hun på et tidligere tidspunkt i
ministerkarrieren var med på arbejde med en sygeplejerske fra Sjællands
Universitetshospital

i

Roskilde,

som

ligesom

brobyggersygeplejerske havde tværsektorielt fokus.
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udskrivningskoordinator/

Tina Bergen Petersen fortalte Astrid Krag om socialsygeplejerske-funktionen

Ida Bille Secher, Andreas Vestergaard Kjær og Lis Horstmann Nøddeskou fortalte
om arbejdet som udskrivningskoordinator/brobyggersygeplejerske, samarbejdet
med kommunerne, og hvad det betyder for patienten.
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Følgende dækkede besøget af ældreminister Astrid Krag og regionsrådsformand
Heino Knudsen:
Sjællandske Nyheder [Internet]. Minister vil bygge bro mellem sygehus og hjem: –
Væk med de store systemer. September 2021. https://sn.dk/Sjaelland/Minister-vilbygge-bro-mellem-sygehus-og-hjem-Vaek-med-de-store-systemer/artikel/1474590

Koncernnyheder [Internet]. Minister hentede inspiration. September 2021.
https://intra.regionsjaelland.dk/nyheder/koncern/Sider/Minister-hentedeinspiration-på-SUH.aspx
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Funktionen som brobyggersygeplejerske blev derudover omtalt i følgende medier:
 Region Sjællands Nyhedsbrev [Internet]. Brobyggersygeplejersker sikrer
trygge udskrivelser. Juni 2021.
https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Brobygger.aspx
 Åren [Internet]. Brobyggersygeplejersker sikrer trygge udskrivelser. Maj
2021.
https://publikationer.regionsjaelland.dk/aaren-21/aaren-maj-21/?page=6
Og Brobygger-projektet blev omtalt i Årsrapporten for Forskning i Region Sjælland:
 Årsrapporten for Forskning i Region Sjælland (2020) Sygeplejersker skal
hjælpe multisyge sikkert over kløften mellem hospital og hjem. https://publikationer.regionsjaelland.dk/data-og-udviklingsstoette/forskningens-aarsrapport-2020/?page=6
Brobyggersygeplejerskerne i radioen på P4:
 Interview med projektleder for Brobyggersygeplejerskerne Connie Berthelsen
https://www.dr.dk/radio/p4sjaelland/nyheder-nv4-radio/regionalenyheder-2021-09-06-06-30-2/
 Interview med Brobyggersygeplejerske Ida Bille, Medicinsk Afdeling,
Sjællands

Universitetshospital,

Køge.

https://www.dr.dk/radio/p4sjaelland/nyheder-nv4-radio/regionalenyheder-2021-09-06-07-30-2/
 Samlet interview med Regionsrådsformand Heino Knudsen, Connie
Berthelsen og Ida Bille
https://www.dr.dk/radio/p4sjaelland/p4sjaelland-morgen/p4-morgen2021-09-06-06-05
83

Temadag om Brobyggersygeplejersker
Det gode budskab om brobyggersygeplejerskerne ved Sjællands Universitetshospital
og de syv samarbejdende kommuner og forskningsresultaterne fra Brobygger-projektet, blev fredag d. 18. marts 2022 udbredt til de øvrige hospitaler og kommuner i
Region Sjælland ved en temadag. Omtrent 70 personer deltog fra alle regionens hospitaler og fra 10 kommuner. Der var i den forbindelse spændende oplæg om Brobyggersygeplejerskerne i et:

Ledelsesmæssigt perspektiv

”Er Brobyggere nødvendige” (ved/Sygeplejefaglig vicedirektør, Susanne Lønborg
Friis, SUH)
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Praksisorienteret perspektiv

”Hvordan arbejder socialsygeplejerskerne på SUH som brobyggersygeplejersker?”
(ved/Socialsygeplejersker Tina Bergen Petersen og Rikke Breinholdt Nielsen, SUH)

”Brobygger på hospital og i kommunen” (ved/Udskrivningskoordinator Nanna Ellegaard Nielsen, Medicinsk afdeling, SUH, Køge)
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Forskningsmæssigt perspektiv

”Evidens bag brobyggersygeplejerskens funktion og rolle – Brobygger-projektet”
(ved/Lektor i klinisk sygepleje SUH/SDU og projektleder for
Brobyggersygeplejerskerne, Connie Berthelsen)

“Transitional Care” (ved/Professor FAAN Mary Naylor, University of
Pennsylvania, USA)
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