
SUNDHEDSVISITATION MIDT
"Styrket sammenhæng for de svageste ældre"



DET RETTE TILBUD TIL BORGERNE FRA FØRSTE KONTAKT

– KORT FORTALT

Et samarbejde mellem Region Midtjylland og alle fem 
klynger og med inddragelse af almen 

praksis.

Hvad ønsker vi at afprøve: 

� Hvad er den rette indsats i det konkrete tilfælde?

� Hvordan kan vi organisere os ud fra den lokale 
kontekst?

� Hvilke redskaber kan styrke kommunikationen og 
kendskabet til de samlede tilbud?

� Hvilke sundhedsfaglige kompetencer er der behov for, 
på forskellige tidspunkter i et forløb og til hvem?
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DET RETTE TILBUD TIL BORGERNE FRA FØRSTE KONTAKT

- RAMME

Fokus

� organisering, kommunikation og brug af sundhedsfaglige 

ressourcer

Projektets mål:

� Styrke visitation og udskrivelse for at mindske antallet af 

uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser

� Målrette de sundhedsfaglige ressourcer derhen, hvor de har 

effekt for den enkelte borger

� Bedre borger/pårørende oplevet tryghed i kontakten med 

sundhedsvæsenet

� Teste forskellige samarbejdsmodeller og undersøge , hvad deres 

effekt er i et Triple Aim-perspektiv
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REGION MIDT



SPOR 1: STYRKET VISITATION – DEN RETTE, TIDLIGE INDSATS

Midtklyngen: 

� Integration af hospitalsvisitation, Callcenter og sygeplejersker fra kommunens 
akutberedskab

� Bemanding 8-22

� Understøtte samarbejde mellem lægevagt, akutafdeling og kommunalt personale

Randersklyngen:

� Virtuel, tværsektoriel visitationsenhed som afprøver ny it-platform til at skabe 
fælles overblik over de aktuelle tilbud og belægning

� Kommunale akutteams/vagtberedskaber vurderer  den akut syge borger – læge / 
vagtlæge træffer beslutning på baggrund af sygeplejerskens vurdering
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MIDTKLYNGEN – STYRKET VISITATION

Projektet er opdelt i 3 faser:

2017: styrke kompetence – akutteam/lægevagt

integrere Call Center i hospitalsvisitation

2018: udvidet åbningstid Call Center

2019: ”Sundhedsvisitation Midt”



MIDTKLYNGEN – STYRKET VISITATION

� Forskelligheden

Skive

Silkeborg

Viborg





EVALUERING

� Triple Aim - dette arbejder vi med lige nu

� Kora 

� Implement



MIDTKLYNGEN – STYRKET VISITATION



KORA: REGISTERUNDERSØGELSE MED

KONTROLGRUPPE MHP. AT UNDERSØGE

� effekter af de igangsatte indsatser på målgruppens 
forbrug af sundhedsydelser og hjemmepleje 

� hvorvidt indsatserne er omkostningseffektive 

� Forslag til indikatorer: 

• (Gen)indlæggelser, herunder akutte og 
forebyggelige/uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 

• Færdigbehandlede sengedage 

• Ambulante kontakter til sygehus 

• Kontakter til alment praktiserende læge, vagtlæge 
og andre privatpraktiserende sundhedsprofessionelle 
under Sygesikringen 

• Hjemmepleje 



IMPLEMENT

� Hvert projekt evalueres på baggrund af det endelige 

design, som tilpasses i hvert enkelt tilfælde. Der 

udarbejdes rapporter, hvori beskrives den ønskede 

praksis, projektresultaterne, forudsætningerne og 

implementeringsprocessen. 

� I midtvejsrapporten sammenskrives de foreløbige 

resultater på tværs af puljeprojekterne. 

� Den afsluttende evalueringsrapport omfatter en 

evaluering af de enkelte projekter og en opsamling på 

tværs af projekterne.

� På baggrund af evalueringen udarbejdes derudover 

anbefalinger til en efterfølgende national anvendelse 

af denne viden. 


