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Tidlig opsporing

Sundhedsstyrelsen anbefaler at: 

• Tidlig opsporing implementeres i kommunerne med udarbejdelse af 
KLARE og SYSTEMATISKE arbejdsgange, samt TYDELIG 
ANSVARSFORDELING i forhold til konkrete indsatser på baggrund af 
medarbejderkompetencer.  

• Tidlig opsporing implementeres i kommunerne, gerne med digital 
understøttelse og integration mellem applikation, triagetavler og 
omsorgssystem.



Tidlig opsporing af begyndende sygdom

TOBS – en samlet vurdering af:

• Puls

• Bevidsthedsniveau

• Temperatur

• Respirationsfrekvens

• Systolisk blodtryk



Triagering 

”sortering og prioritering i sundhedssektoren, 
bl.a. ved tildeling af bestemte farvekoder til 
de patienter der bør behandles først”.

~Den Danske Ordbog 



Prioritering



Tidlig opsporing i Guldborgsund kommune

• Scorer 1 = grøn

• Scorer 2-3 = gul (Kontakt 
SSA/sygplejerske –
vagttelefon)

• Scorer 4-6 = rød (Kontakt 
akutsygeplejen)



GRØN = 

Observerer

GUL = 

Indenfor vagten

RØD = NU!!!



ISBAR

I = Identifikation

Eget navn og funktion, borgers data

S= Situation

”Jeg har observeret…” (TOBS)

B = Baggrund

Borgers situation og hvad er der 
sket indtil nu

A = Analyse

Problemet

R = Råd

Hvad synes du, at jeg skal gøre?



Tavlemøder



Tavlemøder

• GDPR

• AFTALER

• TYDELIG

• SYSTEMATISK



Indhold

• Borger

• Team

• Triage – farvekode

• Observationer

• Indsatser

• Ansvarlig

• Bemærkninger
Deltagere: Gruppeleder, planlægger, SSH, SSA, 

sygeplejerske, terapeut



Formål med Tavlemøder

• Fælles fokus

• Flerfaglighed – systematisk drøftelse af borgers situation

• Tværfaglig løsning for borger

• Observere og tidligt opspore begyndende sygdom

• Hurtig handling på observationer

• Undgå indlæggelser

• Øget fokus og faglig kvalitet i indsatser



”Nu kan jeg se, hvorfor jeg skal triagere…”

Medarbejder efter deltagelse i tavlemøde

DE HAR VI LÆRT



I denne video skal møder I Inge

• Inge har igennem 8 år været 
igennem mange indlæggelser. 
Hver gang har hun oplevet, at 
det var svære og svære at 
komme i gang igen.

• Efter en indlæggelse i sommer 
magtede hun ikke rigtig mere. 
Hun havde givet op.



I skal også møde hendes mand Erik – og deres 
hund

• Selv med hjemmehjælp har Erik 
følt, at der har ligget en stor byrde 
på hans skuldre. 

• Han har klaret opgaverne i 
hjemmet, samt taget sig af Inge, 
transporteret hende til hendes 
mange aftaler på sygehus og hos 
lægen.

https://dreambroker.com/channel/oa40j01z/tx1i7hqe

https://dreambroker.com/channel/oa40j01z/tx1i7hqe


TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED!

Kontaktinformationer:

Susanne April Hansen

suas@guldborgsund.dk


