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1.0 Baggrund for kortlægningen
Sygeplejeambulatorier, hvor patienter og pårørende primært møder sygeplejersker, når de
kommer ind til ambulante konsultationer, bliver mere og mere almindelige både internationalt,
nationalt (1,2) og på Regions på Sjællands Universitetshospital (SUH). En væsentlig grund er
stigende lægemangel og deraf følgende fokus på opgaveglidning (3). En anden grund er et øget
fokus på at imødekomme patienters behov for rehabiliterende samtaler, hvor der er mulighed
for at inddrage temaer, som kan være med til at gøre overgangen mellem sygdom og
hverdagsliv nemmere for patienterne og deres pårørende (4). Dog findes der, på nuværende
tidspunkt, ingen oversigt over, i hvor stort omfang sygeplejeambulatorier eksisterer på SUH,
hvordan sygeplejeambulatorierne bliver evalueret eller hvilke barrierer, der opleves at være
forbundet med sygeplejeambulatorier.
Som en del af det 5-årige forskningsprogram CAPAN (CAPAcitybuilding in Nursing)
(www.regionsjealland.dk/forskning-mvu) blev der i 2017 oprettet et ambulatorienetværket på
SUH. Netværket startede som et uformelt interessenetværk primært blandt deltagere i CAPAN.
Netværket henvender sig i dag både til udøvende ambulatoriesygeplejersker, ledere,
udviklings-sygeplejersker og forskere på SUH, der har interesse for at udveksle erfaringer og
hente inspiration til arbejdet i sygeplejeambulatorier. Hensigten er endvidere, at deltagere i
netværket arbejder sammen om at indhente relevant viden, udvikle relevante redskaber samt
skabe ny viden til gavn for nuværende og fremtidige sygeplejeambulatorier.
Med henblik på at begynde en kortlægning af både eksisterende og planlagte
sygeplejeambulatorier på SUH, blev der som en del af CAPAN-programmet i februar og marts
2019 udsendt et spørgeskema, som bl.a. afdækker kapacitet, baggrund, evaluering samt
fysiske rammer relateret til sygeplejeambulatorier på SUH. Spørgeskemaet blev distribueret
via mail til 65 afdelingssygeplejersker eller andre ledere med ansvar for sygeplejeambulatorier
på SUH. Ansatte på orlov eller langtidssygemeldt blev ekskluderet. Spørgeskemaet blev
estimeret til at tage 5-10 minutter at udfylde. I alt 56 informanter (86 procent) gennemførte
spørgeskemaet, 3 besvarede delvist (5 procent), mens 6 informanter (9 procent) ikke
besvarede spørgeskemaet. Status på besvarelser af spørgeskemaet fremgår i nedenstående
søjlediagram.
Figur 1: Status på besvarelser af spørgeskema (n=65)

Afdelinger, der ikke besvarede spørgeskemaet, har vi efterfølgende kontaktet telefonisk. Vi
mener derfor, vi med denne undersøgelse har opnået et nogenlunde samlet billede af
sygeplejeambulatorier på SUH. Resultaterne må dog betragtes som vejledende frem for
fyldestgørende, da der har vist sig at være forhold som vanskeliggøre en præcis kortlægning –
herunder en meget forskellig dokumentations- og evalueringskultur.
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Denne rapport er udarbejdet af repræsentanter fra forskningsgruppen bag CAPAN og
Ambulatorienetværket på SUH. I rapporten anvendes betegnelsen ”sygeplejeambulatorium”
som en fællesbetegnelse for sygeplejeambulatorium og sygeplejeklinik.
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Projektansvarlig, Lektor i klinisk sygepleje
Forskningsstøtteenheden, Sjællands Universitetshospital
Louise Scheel Hjorth Thomsen
Forskningsmedarbejder, cand.scient. i Global Sundhed
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2.0 Etablering af sygeplejeambulatorier på Sjællands Universitetshospital
Ud af de i alt 65 personer, som modtog spørgeskemaet, var der i alt 59, som besvarende
spørgeskemaet helt eller delvist (91 procent). Heraf svarer 11 respondenter (19 procent), at
de har ansvar for ét sygeplejeambulatorium, og 17 (29 procent) at de har ansvar for flere
sygeplejeambulatorier. Yderligere oplyser seks respondenter (10 procent), at de endnu ikke
har ansvar for et sygeplejeambulatorium men har planer om at etablere et i deres afdeling.
Resultaterne af
disse
seks
besvarelser
kortlægges
i afsnit
8.0 ”Fremtidige
sygeplejeambulatorier”. Endvidere var der 25 informanter (42 procent), som tilkendegiver, at
de ikke har ansvar for et sygeplejeambulatorium og ikke har planer om det. Denne gruppe er
ekskluderet og vil derfor ikke figurere i rapporten. I nedenstående figur ses et søjlediagram
over fordelingen af ansvaret for sygeplejeambulatorier på SUH.
Figur 2: Har du i din funktion som afdelingssygeplejerske ansvar for ét eller flere sygeplejeambulatorier?

2.1 Placering af eksisterende sygeplejeambulatorier
Respondenterne med ansvar for ét eller flere sygeplejeambulatorier er ansat i følgende
afdelinger (n=17):
1. Anæstesiologisk afdeling, Køge
2. Dermatologisk afdeling, Roskilde
3. Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Roskilde
4. Kardiologisk afdeling, Roskilde
5. Kirurgisk afdeling, Køge/Roskilde
6. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicinsk afdeling, NSR
7. Medicinsk afdeling, Køge
8. Medicinsk afdeling, Roskilde
9. Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster
10.Neurologisk afdeling, Roskilde
11.Onkologisk afdeling, Roskilde/Næstved
12.Ortopædkirurgisk afdeling, Køge
13.Plastikkirurgisk- og brystkirurgisk afdeling, Roskilde/Ringsted
14.Pædiatrisk afdeling, Roskilde
15.Tand-Mund-Kæbekirurgisk afdeling, Næstved
16.Urologisk afdeling, Roskilde
17.Øjenafdeling, Roskilde/Næstved
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2.2 Målgruppe for eksisterende sygeplejeambulatorier
De sygeplejeambulatorier, som eksisterer i de 17 ovenstående afdelinger, fremgår i bilag 1,
Tabel 1: Kortlægning af etablerede sygeplejeambulatorier på SUH. I tabellen er anvendt de
betegnelser for sygeplejeambulatorierne, som er blevet oplyst fra de ansvarshavende ledere. I
tabellen fremgår, at der i alt er kortlagt 44 forskellige etablerede sygeplejeambulatorier på
SUH.

2.3 Antal år sygeplejeambulatorier har eksisteret
Størstedelen af de informanter (n=19, 70 procent), som er ansvarlige for ét eller flere
sygeplejeambulatorier, tilkendegiver, at sygeplejeambulatorierne har eksisteret i fem år eller
flere. Enkelte (n=4, 15 procent) svarer, at sygeplejeambulatorierne i deres afdeling har
eksisteret i 3-4 år, mens to respondenter (7 procent) oplyser, at sygeplejeambulatorierne har
eksisteret i 1-2 år. Yderligere har én respondent (4 procent) ansvar for ét eller flere nyoprettede
sygeplejeambulatorier, som har eksisteret under et år, mens én respondent (4 procent) ikke
ved, hvor længe sygeplejeambulatoriet har eksisteret.

2.4 Baggrunden for at der er etableret sygeplejeambulatorier
Størstedelen af informanterne (n=23, 85 procent) svarer, at de kender baggrunden for, at der
er etableret ét eller flere sygeplejeambulatorier i afdelingen. Et fåtal (n=4, 16 procent)
tilkendegiver, at de ikke kender baggrunden herfor. De, som valgte at uddybe dette, forklarede
bl.a., at sygeplejeambulatorierne er blevet etableret med henblik på at:













Imødekomme sygeplejerskernes ønske om mere selvstændige ansvarsområder og
opgaver, og dermed øge deres arbejdsglæde.
Give sygeplejerskerne større kontinuitet, kompetencer og faglig udvikling.
Øge tværfagligheden.
Imødekomme stigende lægemangel.
Forkorte indlæggelsestid.
Øge effektivitet og konstruktivitet i patientforløbene og dermed frigive mere tid til både
lægekonsultationer og sygeplejekonsultationer.
Øge strømlining af patientforløbene specielt for de sårbare patienter, som har ét sted,
hvor de får alt deres behandling.
Tilgodese patienters behov for sygepleje og omsorg, og dermed øge patienttilfredsheden.
Give mulighed for tættere kontrol og behandling for patienterne.
Foretage opfølgning af trombolyserede patienter, samt accelererede forløb.
Foretage opfølgning på hjemme-peritonealdialyse, akutte- og kroniske nyrepatienter.
Imødekomme behov for sygeplejeopfølgning på blodproppatienter, samt igangsættelse
af behandling af sklerosepatienter.

3.0 Kapacitet i sygeplejeambulatorierne
I denne del af kortlægningen ønskes at give et detaljeret bud på hvilken ”kapacitet”, der er i
sygeplejeambulatorierne på SUH. I første del af afsnittet gennemgås både kapaciteten i forhold
Side 6 af 22

til antal af sygeplejersker, der er tilknyttet et sygeplejeambulatorium, og om disse primært er
ansat i et ambulatorium eller på et sengeafsnit. I anden del af afsnittet gennemgås, hvor mange
konsultationer der typisk gennemføres pr. måned, uge og dag, hvor lange disse konsultationer
er samt hvilken patientkontakt, der er tale om.

3.1 Sygeplejersker tilknyttet sygeplejeambulatorie-funktion
I de afdelinger på SUH, hvor man har etableret ét eller flere sygeplejeambulatorier, svarer
hovedparten af respondenterne (n=20, 77 procent), at der er flere end tre sygeplejersker
tilknyttet sygeplejeambulatoriet. En mindre andel (n=4, 15 procent) oplyser, at der er tre
sygeplejersker tilknyttet, mens to respondenter (8 procent) svarer, at der er to sygeplejersker
tilknyttet.
Respondenterne havde mulighed for at kommentere på hvor mange sygeplejersker, der er
tilknyttet sygeplejeambulatorie-funktionen. Herfra kan det bl.a. udledes, at der angiveligt er
en stor variation i antallet af tilknyttede sygeplejersker (min.=2, maks.=29). Årsagen hertil
kan muligvis tillægges variation i afdelingernes organisatoriske strukturer, hvor man i nogle
afdelinger hovedsageligt arbejder i selvstændige ambulatorier, mens andre afdelinger har
sygeplejeambulatorier tilkoblet afdelingen i større eller mindre grad. Desuden er nogle af
sygeplejeambulatorierne tværfaglige, og har derfor også tilknyttet fodterapeuter,
bioanalytikere og social- og sundhedsassistenter. Yderligere nævnes, at det i nogle afdelinger
er størstedelen af sygeplejerskerne, som bliver oplært til at kunne varetage funktionen i
sygeplejeambulatoriet, samt at nogle sygeplejersker i afdelingerne både har funktion i
ambulatoriet og sengeafsnittet.
I de afdelinger på SUH, hvor man har etableret ét eller flere sygeplejeambulatorier, svarer
størstedelen af respondenterne (n=23, 85 procent), at sygeplejerskerne, som er tilknyttet et
sygeplejeambulatorie, primært eller kun er ansat i ambulatoriet, hvorimod enkelte (n=4, 15
procent) oplyser, at sygeplejerskerne primært er ansat på sengeafsnittet. Dette viser igen, at
der er organisatoriske forskelle i de beskrevne sygeplejeambulatorier.

3.2 Sygeplejeambulatoriernes kapacitet
Resultaterne af kortlægningen viser, hvordan størstedelen af respondenterne (n=17, 63
procent) angiver, at sygeplejerskerne arbejder i sygeplejeambulatoriet hver uge. Få
respondenter (n=8, 30 procent) svarer henholdsvis hver anden (n=4) og hver tredje uge
(n=4), mens yderligere to respondenter (8 procent) svarer, at sygeplejerskerne arbejder i
sygeplejeambulatoriet sjældnere end én gang om måneden.
De informanter (n=15), som valgte at uddybe, hvor ofte de tilknyttede sygeplejersker arbejder
i et sygeplejeambulatorium, forklarede bl.a. at:




Det varierer blandt afdelingerne, om de har en ”fast rul” eller ej
Ikke alle tilknyttede sygeplejersker arbejder lige ofte i sygeplejeambulatoriet (varierer
mellem ambulatorierne)
Sygeplejerskerne udelukkende arbejder i ambulatoriet
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Hovedparten (n=17, 68 procent) af respondenterne oplyser desuden, at der i afdelingen
gennemføres sygeplejekonsultationer fem dage i en uge, en mindre del af respondenterne
(n=5, 20 procent) angiver, at disse gennemføres 1-2 dage i en ugen, mens enkelte (n=3, 12
procent) oplyser, at der gennemføres sygeplejekonsultationer i afdelingen 3-4 dage i løbet af
en uge. Eksempler herpå er Stråleambulatoriet (Onkologisk afdeling, Næstved), som har åbent
dagligt og TIA-klinikken (Neurologisk afdeling, Roskilde), som har åbent alle hverdage,
sammenlignet med Trombolyse-ambulatoriet (Neurologisk afdeling, Roskilde), som har åbent
én gang i løbet af en uge. Samtidig uddybes, at man i én afdeling supplerer med mulighed for
konsultation dagligt i en halv time inden ordinær ambulatoriestart og i en anden afdeling har
åbent for mere end ét sygeplejeambulatorium nogle dage. Derved er der stor forskel på, hvor
ofte sygeplejekonsultationer gennemføres, hvilket igen tyder på, at der er stor variation i,
hvordan sygeplejeambulatorierne organiseres.
Over halvdelen af afdelingerne (n=16, 59 procent) gennemfører 6-10 konsultationer i deres
sygeplejeambulatorier pr. dag, mens ca. en tredjedel af afdelingerne (n=7, 26 procent)
gennemfører 1-5 konsultationer pr. dag. Ganske få (n=4, 14 procent), gennemfører
henholdsvis 11-15 (n=2) og over 15 konsultationer pr. dag (n=2). Eksempelvis udfører
sygeplejeambulatoriet ”Mit Helbred” 1-5 konsultationer, mens sygeplejeambulatoriet B-forløb
(onkologisk afdeling, Næstved) gennemfører 10 konsultationer pr. dag, hvoraf den ene halvdel
af konsultationerne foregår pr. telefon, og den anden halvdel ved fremmøde. Yderligere kan
det variere, hvor mange konsultationer der gennemføres pr. dag i samme
sygeplejeambulatorium, som eksempelvis i Dermatologisk sygeplejeambulatorium i Roskilde
hvor det varierer mellem 6-25 konsultationer, afhængig af hvilken type konsultation det er.
Langt størstedelen (n=24, 89 procent) af respondenterne angiver, at sygeplejekonsultationerne
typisk varer et kvarter til én time, mens enkelte respondenter oplyser, at konsultationerne
varer henholdsvis et kvarter (n=3, 11 procent) eller op til et sted mellem én og halvanden time
(n=1, 4 procent). Eksempelvis udfører B-forløb (onkologisk afdeling, Næstved) konsultationer
af ca. en halv times varighed, hvorimod konsultationerne i Mit Helbred i samme afdeling varer
ca. halvanden time. En respondent uddyber ligeledes, at konsultationerne i samme
sygeplejeambulatorium kan være af meget varierende længde. Individuelle konsultationer kan
vare en halv- til en hel time inkl. dokumentation; specialbehandlinger ca. halvanden time;
holdkonsultationer minimum tre timer, mens medicinudlevering, korte dialoger og telefoniske
konsultationer typisk varer et kvarter. På baggrund af kortlægningen kan det således forsigtigt
udledes, at længden af en konsultation bl.a. afhænger af, hvor mange patienter der er med til
konsultationen, hvilken sygepleje der skal udføres, hvor komplekst patientens forløbet er, samt
hvilken patientkontakt der er tale om. I hovedparten af sygeplejeambulatorierne tilbydes andre
former for patientkontakt end fremmødekonsultationer bl.a. telefoniske- og telemedicinske
konsultationer (f.eks. telesår), samt udekørende teams.
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4.0 Kompetencer blandt sygeplejersker tilknyttet sygeplejeambulatoriefunktionen
I dette afsnit uddybes, hvilke videreuddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde de
sygeplejersker, som er tilknyttet et sygeplejeambulatorie, har.
I forhold til efter- og videreuddannelse er der tilsyneladende en del ambulatorietilknyttede
sygeplejersker, som har taget et diplommodul (maks. 9 sygeplejersker pr.
sygeplejeambulatorium), lidt færre har taget en fuld diplomuddannelse (maks. 3 sygeplejersker
pr. sygeplejeambulatorium), mens kun få har en master- eller kandidatuddannelse (maks. 1
sygeplejerske pr. sygeplejeambulatorium).
Det synes ikke så udbredt med en specialuddannelse blandt de sygeplejersker, som er tilknyttet
sygeplejeambulatorierne. Over halvdelen af respondenterne (n=16, 59 procent) svarer, at de
sygeplejersker, som er tilknyttet et sygeplejeambulatorium, ikke har nogen specialuddannelse
(eksempelvis indenfor anæstesi, pædiatri, psykiatri eller onkologi). Et mindretal (n=10, 37
procent) angiver henholdsvis, at der er én sygeplejerske (n=5), tre (n=3) eller flere end tre
sygeplejersker (n=2) tilknyttet sygeplejeambulatorierne med en specialuddannelse. En enkelt
respondent (4 procent) kender ikke svaret.
Samtidig viser resultaterne, at sygeplejersker, som er tilknyttet et sygeplejeambulatorium,
synes at være kendetegnet ved at have relativt mange års specialeerfaring. Respondenterne
oplyser, at størstedelen af de sygeplejersker, som er tilknyttet et sygeplejeambulatorium,
angiveligt har over fem års specialeerfaring.

5.0 Fysiske rammer for sygeplejeambulatorier
For at danne et overordnet billede af de fysiske rammer, som præger sygeplejeambulatorierne,
blev respondenterne spurgt om, i hvor høj grad de var tilfredse med de fysiske rammer for de
sygeplejeambulatorier, de er ansvarlige for. Hertil svarede størstedelen (n=17, 65 procent), at
de er tilfredse i høj eller meget høj grad. Modsat var et mindretal (n=9, 35 procent) tilfredse i
lav eller meget lav grad.
Respondenterne beskrev bl.a. gode fysiske rammer som lyse, venlige lokaler med god mulighed
for dialog med patienter og pårørende. Endvidere synes det væsentligt, at alt, hvad der er
nødvendigt i forhold til behandling, findes i lokalet, samt at der er direkte adgang til computer
og telefon. Ydermere blev det beskrevet som en fordel, at sygeplejeambulatoriet kører parrallet
med lægeambulatorier, da der så er nem adgang til at sparre med speciallæge eller en
superviserende læge; at der er tilknyttet eget kontor mødebord, at der er patienttoilet tæt på
sygeplejeambulatoriet, samt at de tilknyttede sygeplejersker har medindflydelse på de fysiske
rammer.
Svarene viser, at manglende tilfredshed med de fysisk rammer bl.a. hænger sammen med
konstant lokalemangel. En respondent beskrev, hvordan manglen på ambulatorierum kan
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udvikle sig til noget nær en kamp med lægerne, som holder på, at det er deres rum. For at få
mere information om udfordringer forbundet med manglende fysiske rammer se afsnit 9.0
”Udfordringer og barrierer forbundet med sygeplejeambulatorier”.

6.0 Typer af opgaver, der udføres i sygeplejeambulatoriet
Med henblik på at få et vist overblik over, hvorvidt der er opgaver, som går igen i
sygeplejeambulatorierne, blev informanterne spurgt om på forhånd definerede opgaver, som
typisk udføres i sygeplejeambulatorier (1). Overblikket kan alene betragtes som eksempler på
opgaver i sygepleje ambulatorierne og siger ikke noget om, hvilke opgaver, der anses som de
vigtigst eller fylder mest. Det er heller ikke muligt at sige noget om, hvor lang tid der afsættes
til de enkelte opgaver. Endvidere kan der være opgaver, som udføres i
sygeplejeambulatorierne, men ikke indgår i overblikket.
Resultaterne peger i retning af, at en opgave, der tilsyneladende udføres i langt de fleste
sygeplejeambulatorier er, at sygeplejerskerne selvstændigt taler med patienterne om deres
bekymringer både i forhold til sygdomsforløbet og hverdagslivet. Endvidere er det
gennemgående, at sygeplejerskerne selvstændigt vurderer symptomer hos patienterne, når de
kommer i ambulatoriet samt selvstændigt vurderer, om der er brug for andre former for kontakt
til patienterne end fysiske konsultationer (f.eks. telefonopringninger).
I adskillige sygeplejeambulatorier inddrager sygeplejerskerne selvstændigt patienter og
pårørende i planlægningen af det videre forløb samt vejleder/guider patienter og pårørende i
konkrete temaer (f.eks. ernæring, seksualitet, inkontinens).
Endvidere er der tilsyneladende adskillige sygeplejeambulatorier, hvor sygeplejerskerne
foretager selvstændige vurderinger af patienterne og på den baggrund beslutter, om det er
nødvendigt at stoppe, udsætte, eller ændre igangværende behandling. Ligeledes er der
adskillelige sygeplejeambulatorier, hvor sygeplejerskerne selvstændigt vurderer, hvornår
patienterne igen skal komme i ambulatoriet samt opfordrer patienter til at kontakte andre
sundhedsprofessionelle, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt. Yderligere udfører
sygeplejerskerne i adskillige sygeplejeambulatorier uddelegeret medicinordination.
Det synes endvidere at være rimelig almindeligt, at sygeplejersker i sygeplejeambulatorier
benytter på forhånd udarbejdede procedurer til at fortsætte eller udsætte behandlingen samt
følger en struktureret protokol til at udføre konkrete undersøgelser. Ligeledes er det
tilsyneladende rimelig almindeligt, at sygeplejerskerne altid eller ofte rådfører sig med en læge
i forhold til planlægning af det videre forløb.
I nogle få sygeplejeambulatorier følger sygeplejerskerne en struktureret protokol til behandling
samt følger en checkliste til vurdering af symptomer.
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7.0 Evaluering af indsatsen i sygeplejeambulatorierne
Omkring halvdelen af respondenterne tilkendegiver, at der foretages evalueringer i
sygeplejeambulatorierne (n=15, 58 procent). En mindre andel foretager ikke evalueringer
(n=7, 27 procent) og fire respondenter (15 procent) er ikke klar over, hvorvidt der foretages
evaluering. Ud af de respondenter, der evaluerer indsatsen i sygeplejeambulatorierne,
tilkendegiver størstedelen af respondenterne (n=8, 53 procent), at der gennemføres evaluering
oftere end hvert halve år. Ligeledes angiver én respondent (7 procent), at der evalueres hvert
halve år, mens få (n=3, 20 procent) giver udtryk for at der evalueres én gang årligt. Yderligere
angiver én respondenter (7 procent), at evaluere sjældnere end hvert andet år. Desuden
tilkendegiver to respondenter (13 procent), at de ikke er klar over, hvor ofte der evalueres.
Blandt de afdelinger, der har opgivet, at de evaluerer indsatsen, foretages forskellige former
for evalueringer. En tilgang er at foretage interne, monofaglige evalueringer. De monofaglige
evalueringer gennemføres bl.a. i form af en dag om året, hvor der afholdes et møde, som alle
ambulatoriesygeplejersker deltager i; på personale- eller teammøder; på monofaglige møder
en gang om måneden, hvor sygeplejekonsultationerne drøftes med henblik på at kvalificere
dem samt gennem løbende dialoger på sygeplejemøderne omkring arbejdsgange.
En anden tilgang er interne, tværfaglige evalueringer – herunder dialogmøder, hvor ledelsen
inddrages ad hoc, samt tværfaglige konferencer hvor patienterne drøftes minimum hver 4.
måned, og hvor sygeplejeinterventioner ofte drøftes, ligesom nye interventioner bliver
foreslået. Endvidere anvendes teammøder, hvor der er tilknyttet læge, sygeplejersker og
afdelingssygeplejerske.
Andre afdelinger benytter patientudsagn som evaluering. Der angives at være brugt forskellige
tilgange – herunder patienttilfredshedsundersøgelser (bl.a. gennem LUP), samt
patientevalueringer i forbindelse med psykoedukative holdbehandlingskoncepter. I relation til
de psykoedukative holdbehandlinger samles patientevalueringerne engang om året med
henblik på, at fagpersoner evaluerer hinandens indsats og kvalificerer fremtidig
holdbehandling.
Endvidere angives, at nogle sygeplejeambulatorier anvender audits; evalueringer af
sygeplejeambulatorium i forbindelse med evaluering af patientforløb; MUS-samtaler samt
forbedringstavler som primære evalueringstilgange.

8.0 Fremtidige sygeplejeambulatorier
Ud af de i alt 59 respondenter, som besvarede spørgeskemaet helt eller delvist, svarede seks
respondenter (10 procent), at de ikke har ansvar for et sygeplejeambulatorium endnu men har
planer om det. Forhold vedrørende placering, målgruppe, baggrund, kompetencer og
evalueringstilgange, som forventes i disse fremtidige sygeplejeambulatorier, præsenteres i det
følgende afsnit.
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8.1 Placering af kommende sygeplejeambulatorier
De respondenter, som forventer at få ansvar for et sygeplejeambulatorie, er ansat i følgende
fire afdelinger (n=4):





Medicinsk afdeling, Køge
Urologisk afdeling, Roskilde
Hæmatologisk afdeling, Roskilde
Onkologisk afdeling, Roskilde/Næstved

8.2 Målgruppe for kommende sygeplejeambulatorier
De sygeplejeambulatorier, som forventes at blive etableret i de fire ovenstående afdelinger, er
beskrevet i bilag 2, tabel 2: Kortlægning af fremtidige sygeplejeambulatorier på SUH. I tabellen
fremgår, hvordan der i alt planlægges ni forskellige nye sygeplejeambulatorier på SUH.

8.3 Baggrunden for ønsket om at etablere nye sygeplejeambulatorier
De, som valgte at uddybe baggrunden for at etablere sygeplejeambulatorier, forklarede bl.a.,
at sygeplejeambulatorierne bliver etableret med henblik på at:
 Give et fagligt løft til sygeplejen og en anerkendelse af sygepleje som et selvstændigt fag
 Udnytte sygeplejerskernes særlige kompetencer
 Bidrage til øget patientinddragelse
 Bidrage til at sygeplejerskerne får mere indflydelse på deres hverdag, hvilket vil bidrage
til øget arbejdsglæde blandt sygeplejerskerne og derved også mulighed for rekruttering og
fastholdelse.
 Imødekomme behovet for at vores patienter kan komme ind mere akut, hvis de har behov
for det
 Forebygge akutte indlæggelser
 Bedre bivirkningsregistrering og tidligere stillingtagen til handling på bivirkninger, og
tidligere stillingtagen til fortsat behandling
 Afbøde ventetid både for patienter og sygeplejersker mv.

8.4 Forventet erfarings- og uddannelsesniveau i kommende sygeplejeambulatorier
I kortlægningen af sygeplejeambulatorier på SUH blev der spurgt ind til, hvilket erfarings- og
uddannelsesniveau der forventes af de involverede sygeplejersker. Et samlet billede af svarene
ses i figur 3.
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Figur 3: Hvilke kompetencer forventer
sygeplejeambulatorium,
besidder?

du, at
(Vælg

sygeplejersker, som
gerne
flere

skal tilknyttes et
svarmuligheder)

Som figuren viser, forventes i høj grad at sygeplejerskerne har erfaring fra specialet, samt at
de har relevant uddannelse – primært diplom eller specialuddannelse. Et eksempel på en ønsket
form for diplomuddannelse er et special tilrettet diplommodul i patientologi for
ambulatoriesygeplejersker, der arbejder med hoved/halskræft patienter, som blev afviklet i
Region Sjælland i foråret 2019. Endvidere nævnes muligheden for relevante kurser. Enkelte
respondenter forventer, at et udsnit af kommende ambulatoriesygeplejerskerne har en
uddannelsesmæssig baggrund på master- eller kandidatniveau.

8.5 Evalueringstilgange som forventes i kommende sygeplejeambulatorier
I afdelinger, hvor der forventes at blive etableret sygeplejeambulatorier, overvejes at anvende
en række forskellige evalueringstilgange:












Patient feedbackmøder
Netpromotorscore, som giver en umiddelbar feedback omkring kontakten til
sundhedsvæsenet
KPI-tavler, som redskab til at følge oprettelsen/udviklingen af sygeplejeambulatoriet
Evaluering af personaleoplevelser gennem fokusgruppeinterviews
Som en del af strategiarbejdet på SUH undersøge, hvordan opgaveglidning og
arbejdsfordeling er i afdelingen
Undersøge hvorvidt oprettelsen af sygeplejeambulatorier giver færre lægebesøg eller
blot afstedkommer flere ressourcer pr. patient
Spørgeskemaundersøgelse og interviews med involverede sygeplejersker, læger og
patienter
Acceptere, at der vil være en opstartsfase, hvor alle involverede skal finde vejen
sammen ved at blive klogere på hinandens iagttagelser
Prospektiv og retrospektiv måling af kasserede behandlinger og aflyste patienter
Drøftelse af hvilke strukturerede opgaver, der skal udføres i ambulatoriet
Italesætte evalueringer og derudfra ”rette til”
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9.0 Udfordringer og barrierer forbundet med sygeplejeambulatorier
Resultaterne viser en række udfordringer og barrierer forbundet med arbejdet i
sygeplejeambulatorier. Således beskriver flere respondenter fysiske rammer som en barrierer,
bl.a. fordi der flere steder mangler rum og plads. Det betyder f.eks., at nogle konsultationer
må gennemføres på sygeplejerskernes kontor, samt at visse behandlinger foregår i
patienternes venteværelser. Endvidere beskrives, hvordan det kan være nødvendigt at give
injektioner på toilettet, fordi der kun er én undersøgelsesstue med to senge til rådighed, hvor
dårlige patienter også ligger til vurdering. Ydermere fremhæver en respondent, at afdelingen
gerne ville have mulighed for at lægge sygeplejeambulatoriet i sammenhæng med
sengeafdelingen.
En anden udfordring viser sig at være aktuel mangel på sygeplejersker. Det betyder bl.a., at
det ikke alle steder er muligt at gennemføre de sygeplejekonsultationer, der er brug for. Det
betyder også, at nogle afdelinger pga. kapacitetsmangel har set sig nødsaget til at ”kaste”
(udtryk brugt af respondent) sengeafsnittets personale ud i sygeplejeambulatoriefunktionen
uden den fornødne erfaring og uden oplæring. En konsekvens har været, at sygeplejerskerne
er usikre og derfor har brug for at tilkalde læger både unødigt og uhensigtsmæssigt, hvilket
bl.a. betyder, at lægerne afbrydes fra deres opgaver.
Manglende uddannelsesmuligheder for ambulatoriesygeplejersker beskrives også som en
udfordring i forhold til at kvalificere sygeplejersker til arbejdet i sygeplejeambulatorier. I
kortlægningen foreslås, at der oprettes flere sundhedsfaglige diplommoduler svarende til det
modul, der aktuelt gennemføres i Region Sjælland for sygeplejersker, der arbejder med hovedog halskræft patienter. Endvidere efterspørges kurser og sundhedsfaglige diplommoduler med
fokus på sundhedsfremme, rehabilitering og kommunikation. Desuden foreslås, at
ambulatoriesygeplejersker får større mulighed for at deltage i relevante konferencer og
temadage samt udfordres i forhold til læse relevant litteratur og at holde oplæg på lokale
temadage. Eksempelvis beskriver en respondent, hvordan planen i afdelingen er, at alle
ambulatoriesygeplejersker i afdelingen gennemfører en uddannelse i Guidet Egen-beslutning.
Derudover beskrives, hvordan de nuværende økonomiske rammer og normeringer gør det
vanskeligt at få plads og rum til faglig udvikling ikke bare i sengeafdelingerne, men også i
ambulatorier – inklusiv sygeplejeambulatorier; hvordan tidskrævende ældre patienter gør det
vanskeligt at efterleve effektivitetskrav, samt hvordan der kan være brug for bedre IT-løsninger
også i sygeplejeambulatorierne.

10.0 Konklusion
Formålet med indeværende kortlægning har været at finde temaer, der med fordel kan arbejdes
med i ambulatorienetværket med henblik på at styrke sygeplejeambulatorier på tværs af SUH.
Kortlægningen har derfor haft fokus på at afdække kapacitet, baggrund, evaluering samt
fysiske rammer relateret til sygeplejeambulatorier på SUH, som kan føre frem til relevante
temaer.
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Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle afdelingssygeplejersker på SUH – samt
enkelte andre ledere med ansvar for sygeplejeambulatorier – kom det frem, at der eksisterer
44 sygeplejeambulatorier fordelt på 14 afdelinger på SUH. Det er imidlertid væsentligt at
påpege, at der kan være flere, men fordi organiseringen af ambulatorierne viser sig at være
meget forskellig, og ikke alle ambulatorier er ledet af en afdelingssygeplejerske, har det været
vanskeligt at nå frem til et endegyldigt antal.
Størstedelen af sygeplejeambulatorierne har eksisteret i fem år eller mere. Baggrunden for
oprettelsen af sygeplejeambulatorierne er mangfoldige - bl.a. at imødekomme
sygeplejerskernes ønske om mere selvstændige ansvarsområder og dermed øge
arbejdsglæden, øge tværfagligheden, imødekomme den stigende lægemangel samt øge
effektivitet og konstruktivitet i patientforløbene.
Fire afdelinger giver udtryk for, at de forventer at etablere yderligere sygeplejeambulatorier
bl.a. med henblik på at give et faglig løft til sygeplejen; bidrage til patientinddragelse;
imødekomme behovet for at patienter kan komme ind akut samt afbøde ventetid.
Kortlægningen viser endvidere, at de eksisterende sygeplejeambulatorier er forskelligt
organiserede. Bl.a. fungerer en del ambulatorier hovedsageligt som selvstændige ambulatorier,
mens andre i større eller mindre grad er tilknyttet en eller flere sengeafdelinger. Det betyder
bl.a., at der er stor forskel på, hvor ambulatoriesygeplejerskerne primært er ansat, samt hvor
ofte de arbejder i sygeplejeambulatorier. Der er endvidere stor forskel på, hvor mange dage
om ugen, der gennemføres sygeplejeambulatorier, samt hvor mange konsultationer, der
gennemføres pr. dag i sygeplejeambulatorierne. Hovedparten tilkender imidlertid, at der
gennemføres mellem 6 og 10 konsultationer om dagen.
Gennem kortlægningen bliver det tydeligt, at opgaverne i de enkelte sygeplejeambulatorier
spænder vidt. I nogle sygeplejeambulatorier gennemfører ambulatoriesygeplejerskerne både
selvstændige samtaler med patienter og pårørende om deres bekymringer i forhold til såvel
sygdomsforløb som hverdagsliv. Endvidere gennemføres vurderinger af patienterne, som fører
til selvstændige beslutninger om at fortsætte, stoppe, udsætte eller ændre igangværende
behandling. I andre sygeplejeambulatorier benytter sygeplejerskerne på forhånd udarbejdede
procedurer til at fortsætte eller udsætte behandlingen, samt følger en struktureret protokol i
forhold til at udføre konkrete undersøgelser. Derudover bliver det tydeligt, at der tilsyneladende
er stor forskel på, hvilken erfarings- og videreuddannelsesmæssige kompetencer
ambulatoriesygeplejersker besidder i de enkelte sygeplejeambulatorier. Samtidig bliver dt
tydeligt, at i forhold til nye sygeplejeambulatorier ønskes at sygeplejerskernes udover
specialerfaring også har en relevant efteruddannelse f.eks. relevante diplommoduler eller
specialuddannelse.
Kortlægningen viser, at i forhold til evaluering af indsatsen i sygeplejeambulatorierne, så
anvendes flere forskellige evalueringsmetoder og -tilgange. En tilgang er interne monofaglige
evalueringer, hvor sygeplejekonsultationerne drøftes med henblik på at kvalificere dem samt
styrke arbejdsgange. En anden evalueringstilgang er interne tværfaglige evaluering som bl.a.
foregår som tværfaglige konferencer, hvor patienterne drøftes, samt teammøder, hvor såvel
tilknyttede
læge,
sygeplejersker
og
afdelingssygeplejerske
deltager.
Enkelte
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sygeplejeambulatorier benytter patientudsagn f.eks. gennem patienttilfredshedsundersøgelser
(LUP), samt patientevalueringer i forbindelse med patientundervisning. Endvidere benyttes
audit, evaluering af patientforløb, MUS samtaler samt forbedringstavler som
evalueringstilgange.
Kortlægningen peger ydermere på, at der er en række udfordringer og barrierer forbundet med
sygeplejeambulatorierne. Bl.a. fremhæves, hvordan fysiske rammer kan være et stort problem,
hvilket f.eks. kommer udtryk ved at sygeplejekonsultationer nogle steder må gennemføres på
sygeplejekontoret eller i patienternes venteværelser. Endvidere peges på aktuel mangel på
sygeplejersker som en barrierer, idet der nogle steder ikke er kapacitet til at gennemføre de
sygeplejekonsultationer, der ellers vurderes som hensigtsmæssige. En konsekvens har været,
at ledelsen nogle steder har set sig nødsaget til at indsætte uerfarne sygeplejersker i
ambulatorierne, hvilket har ført til usikre sygeplejersker og unødig lægeinvolvering. Ligeledes
peges på manglende uddannelsesmuligheder for ambulatoriesygeplejersker, at de nuværende
økonomiske rammer og normeringer vanskeliggør fagligudvikling også i forhold til
sygeplejeambulatorier. Endelig efterlyses bedre IT-løsninger i sygeplejeambulatorierne.
Med afsæt i kortlægningen kan konkluderes, at de 44 eksisterende og 9 planlagte
sygeplejeambulatorier på SUH, er meget forskelligt organiseret både i forhold til ledelse,
størrelse og opgaver. Endvidere bliver det tydeligt, at der på nuværende tidspunkt
tilsyneladende ikke eksisterer en fælles evalueringskultur, hvilket er med til at vanskeliggøre
en præcis afdækning af området.

11.0 Temaer, der kan styrke sygeplejeambulatorier på tværs af SUH
Ud fra kortlægningen har det været muligt at pege på tiltag, der kan være med til at styrke
sygeplejeambulatorier på tværs af SUH. Tiltagene er fremkommet ved, at resultater fra
kortlægningen er præsenteret og drøftet i henholdsvis ambulatorienetværket på SUH og i
følgegruppen til forskningsprogrammet CAPAN.
Det er således besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra
ambulatorienetværket, som har fokus på at udvikle en skabelon, der fremover kan bruges til
at beskrive sygeplejeambulatorier på SUH. Tanken er, at de udfyldte skabeloner fremover skal
lægges på D4 (regionale retningslinjer), så det er muligt nemt at få et overblik over
sygeplejeambulatorieaktiviteten på SUH.
Med afsæt i kortlægning skal der endvidere udvikles en række reflekterende spørgsmål, som
giver de enkelte afdelinger mulighed for bl.a. at overveje og drøfte hensigt med, samt
evaluering af, allerede etablerede så vel som fremtidige sygeplejeambulatorier. De
reflekterende spørgsmål kan f.eks. bruges som oplæg til at udfylde de fremtidige skabeloner
og siden hen opdatere og justere selvsamme skabeloner.
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Derudover blev det foreslået, at ambulatorienetværksgruppen i årene fremover arbejder med
hensigtsmæssige evalueringstilgange, kompetenceløft til ambulatoriesygeplejersker samt
læring på tværs af sygeplejeambulatorier.
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Bilag 1: Etablerede sygeplejeambulatorier
Tabel 1: Kortlægning af etablerede sygeplejeambulatorier på SUH
Nr.

Navn

1 Smerteambulatorie

Afdeling

Anæstesiologisk

Matrikel

Beskrivelse af primære
opgaver

Køge

Tværfagligt ambulatorie, hvor
sygeplejersker eks. varetager
tværfaglige psykoedukative
holdbehandlingstilbud, samt har
individuelle konsultationer.

Dermatologisk
sygeplejeambulatorium

Dermatologisk

Roskilde

Der indgår seks
sygeplejeprogrammer hvor den
enkelte sygeplejerske har ansvar
og træffer selvstændige
beslutninger: lys-afsnittet,
biologisk behandling og oplæring,
Photo Dynamisk Therapi (PDT),
vortebehandling, IPL (Intense
Pulsed Light, laserbehandling),
nogle eksem kontroller og nogle
sår kontroller.

Diabetesscreening for
øjnene

Endokrinologisk
(referer til
Øjenafdelingen)

Nykøbing
F./
Næstved

Sygeplejerskerne laver
undersøgelserne og lægen
klassificerer billederne og
sygeplejerskerne sender brev til
patienterne.

4 Synsfeltundersøgelser

Endokrinologisk
(referer til
Øjenafdelingen)

Nykøbing
F./Næstved

Patienten bliver set en anden dag
ved læge.

Sygeplejefagligt
5 urogynækologisk
ambulatorium

Gynækologisk/ob
stetrisk

Roskilde

Sygeplejefagligt
abortambulatorie

Gynækologisk/ob
stetrisk

Roskilde

Kontrolscanning for retineret væv
efter missed abortion.

7 Cancer ambulatorie

Gynækologisk/ob
stetrisk

Roskilde

Sygeplejefaglige
rehabiliteringssamtaler.

2

3

6

8 AK klinik (antikoagulation) Kardiologisk

Roskilde

9 Pacemakerklinik

Kardiologisk

Roskilde

10 Hjertesvigtsklinik

Kardiologisk

Roskilde

11

Kardiologisk
sygeplejeambulatorie

Kardiologisk

Roskilde

12

ARV klinik (arvelige
sygdomme)

Kardiologisk

Roskilde

Kirurgisk

Køge

13 Endoskopistue

Varetager rehabilitering,
lungefunktionsundersøgelse, CTKAG scanning, DC info, holter/Rtest påsætning/aflæsning,
arbejdstest mm.

Varetages af koloskoperende
sygeplejersker
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14

Kirurgisk
sygeplejeambulatorium

Kirurgisk

Køge

LARS-ambulatorium (low
15 anterior resection
syndrom)

Kirurgisk

Køge

16 Stomi-ambulatorium

Kirurgisk

Køge

17

Endokrinologisk
ambulatorium

Medicinsk

Køge

18

PD ambulatorium
(peritonal dialyse)

Medicinsk

Nykøbing F.

Medicinsk

Nykøbing F.

19 Nyre-ambulatorium
20

Nefrologisk
sygeplejeambulatorium

Medicinsk

Roskilde

21

KOL-ambulatorium
Medicinsk
(kronisk obstruktiv lidelse)

Roskilde

22 Trombolyse-ambulatorium Neurologisk

23

Neurologisk
sygeplejeambulatorium

Et generelt
sygeplejeambulatorium, med flere
forskellige sygeplejefaglig
kontroller, drænfjernelse,
suturfjernelse mv.

Fodcenter, øjenambulatorium og
DNA-scanning for knogleskørhed)

Opfølgning på hjemme
peritonealdialyse, akutte og
kroniske nye patienter.

Roskilde
Sygeplejefoci fordelt på forskellige
patientgrupper:
1. Bevægepatienter (f.eks.
parkinson), 2. Demenspatienter,
3. Sklerosepatienter,
4. Hjernekræftpatienter,
5. Anfaldpatienter (f.eks. epilepsi)
og 6. Blodproppatienter.

Neurologisk

Roskilde

TIA-klinik (transitoric
24 ischaemic attack,
apopleksi)

Neurologisk

Roskilde

Nuklearmedicinsk
25
sygeplejeambulatorium

Nuklearmedicinsk

Næstved

Undersøgelsesafdeling, hvor
patienterne kommer og får lavet
en undersøgelse, og går hjem
igen.

26 Onkologisk dagshospital

Onkologisk

Roskilde

Dagshospital i et sengeafsnit, men
det køres som ambulatorie med
bookning på program osv.

Onkologisk

Roskilde,
Køge,
Nykøbing F.,
Slagelse og
Næstved

27 Palliative teams

28 Stråleambulatorium

Onkologisk

Næstved

I dette ambulatorium gives både
kemoterapi og strålebehandling til
hoved/halskræft patienter. Det
foregår i samarbejde med
overlægerne i HH-teamet.
Patienterne er i kontrol-forløb
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igennem fem år. Konsultationer
inkluderer f.eks. for-samtaler,
sondeanlægning, ugekontrol og
kemoterapi administration.
29 B-forløb

Onkologisk

Næstved

Opfølgning efter behandling for
cancer mammae.

30 MitHelbred

Onkologisk

Næstved

Avanceret opfølgning af cancer
mammae med udvidet
kompetence hos sygeplejerskerne.
De tilknyttede sygeplejersker er
oplært til at tage sig af patienter
med forskellige diagnoser, som
f.eks. diverse håndleds fraktur,
finger fraktur, traumatiske sår.)

Selvstændigt
sygeplejeambulatorium

Ortopædkirurgisk

Køge

Sygeplejeambulatorium
32 for patienter med
achilleseneruptur etc.

Ortopædkirurgisk

Køge

Sygeplejeambulatorium
for xiapex patienter

Ortopædkirurgisk

Køge

Agraf ambulatorium og
34 kontroller af knæ - og
hofte patienter.

Ortopædkirurgisk

Køge

35 Sårambulatorium

Ortopædkirurgisk

Køge

Plastikkirurgiskog brystkirurgisk
afdeling

Roskilde

37 Diabetes-ambulatorium

Pædiatrisk

Roskilde

38 Epilepsi-ambulatorium

Pædiatrisk

Roskilde

31

33

36

Plastikkirurgisk
ambulatorium, Roskilde

39

Pulmonologiambulatorium

Pædiatrisk

Roskilde

40

Sygeplejeambulatorium
for almen pædiatri

Pædiatrisk

Roskilde

41

Sygeplejeambulatorium
for ØNH (øre-næse-hals)

Tand-MundKæbekirurgisk

Næstved

42

Sygeplejeambulatorium
for søvnapnø

Tand-MundKæbekirurgisk

Næstved

Urologisk
43
sygeplejeambulatorium

44 Øjenafdelingen i Næstved

Urologisk

Øjenafdeling

Roskilde

Oplæring af RIK mv. og
sygeplejeflex, hvor sygeplejerske
kontroller pt. i blæren.

Næstved

Udelukkende et ambulatorium.
Afdelingen består af ca. 8
sygeplejeambulatorier, hvoraf seks
af ambulatorierne efterfølgende
har lægebesøg. Yderligere er der
ca. fire til fem ambulante
operationsstuer.
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Bilag 2: Fremtidige sygeplejeambulatorier
Tabel 2: Kortlægning af fremtidige sygeplejeambulatorier på SUH
Nr. Navn

Afdeling

Matrikel

Beskrivelse af primære opgaver

Hæmatologisk
sygeplejeambulatorium

Hæmatologisk Roskilde

Blodprøve tjek, medicinudlevering i
samarbejde med farmakonom,
transfusioner,
ernæringsproblematikker, psykosociale
problemstillinger, rehabilitering mv.

Sygeplejeambulatorium for
2 patienter i
hjemmebehandling

Hæmatologisk Roskilde

Undervisning, oplæring og opfølgning.

Sygeplejeambulatorium for
3 patienter der skal have
foretaget behovsvurdering

Hæmatologisk Roskilde

4 Delegeret ordinationsret

Hæmatologisk Roskilde

Evt. delegeret ordinationsret på
behandlinger, der ikke er kemoterapi.

Sygeplejeambulatorie for
5 IBD-patienter og udvalgte
leverpatienter

Medicinsk

Køge

Selvstændige sygeplejekonsultationer
som supplement til den traditionelle
lægekontrol.

Onkologisk

Roskilde

Bivirkningsregistrering, stillingtagen til
handling på bivirkninger og fortsat
behandling

Onkologisk

Roskilde/ Kontrolbesøg med bl.a. screening for
Næstved rehabiliteringsbehov.

1

Sygeplejeambulatorie for
6 patienter med kræft i
bugspytkirtlen
7

Sygeplejeambulatorium for
hoved/halskræft-patienter

Sygeplejeambulatorium for
8
stenknusning (ESWL)

Sygeplejeambulatorium i
9 sengeafsnittet knyttet til
akutfunktionen

Urologisk

Urologisk

Roskilde

Behandling planlægges og udføres af
sygeplejersker, stenlæger er med til at
udvælge de patienter som på sigt
følges af sygeplejersker.

Roskilde

Patienter kan få skyllet på deres lath
eller sep/anlagt. På nuværende
tidspunkt er der ikke plads til de
patienter i det etablerede
ambulatorium, men der er et stort
behov, som gør at der pt. er mange
telefonopkald.

Side 22 af 22

