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Dagsordenspunkt i udvalget for Social Omsorg Januar 2015:  
Status på indsatser i forhold til tidlig opsporing hos sundhedspersonalet i Senior Service Hedensted 
Kommune. 
 
Baggrund: 
Der er taget udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015-2018(høringsversion). Heri nævnes en bred vifte af 
indsatser, bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse.  
Det skal forebygges, at sygdomme opstår, at allerede opståede sygdomme udvikler sig, eller at nye 
komplikationer eller følgesygdomme støder til. Forebyggelsen skal ske ud fra borgerens præmisser, ønsker 
og ressourcer og samspil med personalets faglige vurdering. I dialogen skal der findes hvilken 
forebyggelsesindsats, der er behov for og i hvilken rækkefølge. Borgerne indgår i partnerskab med 
personalet om sundhedsfremme og forebyggelse og yder selv en væsentlig egen indsats, hvor det er muligt. 
Pårørende og netværk skal inddrages og der skal anvendes en sundhedsfremmende tilgang, der bygger på 
en anerkendende og involverende dialog.  
I forhold til tidlig opsporing, har Senior Service taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 
værktøjer til tidlig opsporing fra 2013. En del af værktøjerne er allerede implementeret og de resterende 
bliver implementeret i 2015. 
Nedenstående viser en status for tidlig opsporing i Senior Service primo december 2014: 
 
 
Akut tilbud: 
Det i dag eksisterende akut tilbud i kommunen har stort fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige 
indlæggelser og genindlæggelser. Hvert enkelt forløb analyseres med henblik på læring af hvordan 
indlæggelsen kunne have været undgået. Akut teamets analyser og handleplaner afspejler, hvorledes man 
som frontpersonale med tidlig opsporing, kunne have undgået den uhensigtsmæssige indlæggelse.  
 
TOBS score skema. 
TOBS score skema, er et værktøj, også anbefalet af KL. Frontpersonalet registrerer målinger af en række 
vitale parametre, der er anvist handlinger ud fra måleresultater og der fås et overblik over udvikling i de 
målte værdier.  
Brugen af TOBS score skemaet hos personalet i akut teamet er implementeret. Der er lagt en plan for 
implementering af skemaet til den resterende sygeplejegruppe. Implementeringsprocessen er i gangsat på 
følgende måde: 

 ved lokale sygeplejemøder og ved et fælles sygeplejemøde, er TOBS score skema blev introduceret. 
I perioden 15.6 til 30.11.2014 er der i alt TOBS scoret 142 borgere i Senior Service. 

 Den videre implementering hos sygeplejerske gruppen sker ved implementering af TO’appen(se 
senere), hvor skemaet er let tilgængeligt og ved hånden. 

 
Hjulet. 
Hjulet er et værktøj til tidlig opsporing, også anbefalet af KL. Formålet er, at gøre frontpersonalet 
opmærksom på de tidlige tegn på nedsat funktionsevne og begyndende eller forværring af sygdomme hos 
borgeren.  
Hjulet er implementeret i papirudgave i Senior Service, men der er udviklingspotentiale i den daglige brug 
hos personalet. 
Der er lavet en yderligere implementeringsplan for hele personalegruppen, som indebærer følgende: 

 Der skal være øget fokus på værktøjet på lokale teammøder, f.eks. er der arbejdet i Midt med fald, 
hvor Hjulet er brugt i analyseringsarbejdet og dokumentationen. Dette har givet personalet øget 
ejerskab af værktøjet og medvirket til en forbedret dokumentation. 
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 Implementering af TO’appen, hvor Hjulet er et af redskaberne, men i webbaseret form. Dette vil 
gøre redskabet lettere tilgængeligt.  

 
 
TO’appen. 
App’en TO(Tidlig Opsporing), er et web værktøj, som indeholder de anbefalede forskellige redskaber til en 
struktureret tidlig opsporing af begyndende sygdom. Den indeholder Hjulet, TOBS score skema, 
smertevurderingsskala, m.v. Appen vil give frontpersonalet en lettere og mere struktureret adgang til 
værktøjerne. De guides igennem den række af oplysninger, som er vigtige for at få et overblik over 
tilstanden og evt. ændringer hos borgeren og den giver dem et godt redskab til, at handle og til at give 
relevante oplysninger videre til sygeplejersken på en struktureret og klar måde. Appen vil være til rådighed 
på personalets telefon/tablet, den er ikke afhængig af netadgang og den vil på sigt blive en del af den 
elektroniske borgerjournal.  
App’en implementeres i løbet af 2015. 
Implementeringsplanen er under udarbejdelse. 
 
ISBAR kortet. 
ISBAR kortet er et værktøj, som sikrer klar og faglig mundtlig kommunikation omkring borgerens tilstand og 
symptomer. Personalet Identificerer Situationen, som Beskrives, Analyseres og der gives eller fås Råd. 
Værktøjet bruges sundhedspersonalet imellem og ved læge-og sygehus kontakt. 
ISBAR kortet er implementeret hos sundhedspersonalet i Senior Service, men der skal være stadigt fokus på 
brug af værktøjet på lokale teammøder. 
 
 
 


