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Klyngernes tilbagemelding ift. udgående funktioner

Randers
klyngen

Midt-
klyngen

Vest-
klyngen

Horsens
klyngen

Aarhus-
klyngen

Forslag

Palliativt team X X X X X Midt: planlægger lokalt udviklingsarbejde 
Børnepalliatuvt team X
KOL/ilt team X X X X X Midt: planlægger lokalt udviklingsarbejde+ vurderer det kan 

være relevant at SSG koordinerer den videre udvikling under 
SA (inkl. kobling til OK18). 

Horsens: lovmæssige krav ift. ilt i hjemmet er styrende for 
hvordan, funktionen er; forslag om at undersøge, om 
Præhospitalet kunne løse opgaver på området.

AUH: påbegyndt omlægning af en større del til telemedicin.
Udgående lungeteam (sgpl) X
KOL følg hjem funktion X
Apopleksiteam X X X X Randers: apopleksi teams fungerer meget forskelligt i de 

enkelte klynger; kommunerne har mange kompetencer ift. 
denne patientgruppe; foreslår regional ad hoc gruppe som 
får til opgave at komme med forslag til om apopleksiteams 
kan omlægges/videreudvikles.

Midt: lokalt igangsat udvikling af det konkrete indhold i 
funktionen med fokus på, hvad det rigtige tilbud er og 
hvordan dette organiseres. 

Vest: planlægger at revidere lokal samarbejdsaftale.

Horsens: almen praksis og kommuner ønsker hospitalets 
specialiserede team bibeholdt; form, indhold og målgrupper 
for den regionale funktion kunne med fordel efterses.

Tidligt hjemmeophold af for 
tidligt fødte børn (sgpl)

X X* X AUH: overvejer om dele af ordningen kan overgå til 
telemedicinske ordninger

Nefrologifunktion X Midt: planlægger lokalt udviklingsarbejde.
Geriatrisk team X X Afvente arbejdsgruppe om geriatri
Geriatrisk funktion – 
telefonkonsultation til 
patienter/pårørende

X*

Geriatri – tiodlig opfølgning 
i hjemmet efter udskrivelse

X



Akut-team – akut besøg til 
indlæggelsestruede ældre

X

Vagtberedskab (geriatri) – 
vagt i hjemmet for at 
forebygge 
uhensigtsmæssige 
indlæggelser

X

Mobil røntgen X
Mobil bioanalytikerordning X X X
Laboratoriefaglige 
konsulenter rådgiver almen 
praksis

X

Undervisning på skoler ad 
hoc når elev debuterer med 
diabetes (sgpl)

X

Mobiljordemor X
Hjemmebesøg forud for 
hjemmefødsler (jordemor)

X X

Fælles gravidteams X
Udgående terapeut N3, 
Lemvig

X

Forløbskoordinator 
neurologisk

X

Undervisning på 
diabetesskoler i 
kommunerne (sgpl)

X

Hjemmedialyse (sgpl) X X
Posedialyse – undervisnig af 
hjemmesygeplejen (sgpl)

X

Hjerterehabilitering – 
telefonrådgivning til 
hjemmesygeplejen

X*

IV-antibiotika i eget hjem 
(hosp. behandlingsansvar)

X*

Tele-sår og tele-stomi X* X*
Rådgivning læge-læge
Ludomani og indsattes 
velfærd – diagnostik, 
udredning og 
ludomanibehandling af 
indsatte

X

Følge op ordning svær 
hjertesvigt (kun Aarhus 

X



Kommune)
Hjemmebehandling med 
kemo

X

Sårbehandling Plastik og 
Brystkirurgi (få udgående*)

X*

Udevisitation på private og 
kommunale tandklinikker

X

Virtuelt ambulatorium 
onkologiske børn

X*

Internetbaseret terapi til 
patienter med 
helbredsangst

X*

Telemedicinsk monitorering 
af patienter med 
komplicerede infektioner

X*

Telemedicinsk hjemme- og 
selvmonitorering af gravide 
med komplikationer

X*

X* = telefonisk/telemedicinsk

Midt
Forslag til nye udgående funktioner i et tværsektorielt samarbejde:

 Sen-hjerneskadeområdet ift. til en tidligere og bedre udskrivelse, fx ved hjælp af et telemedicinsk samarbejde
 For tidligt fødte børn ift. til en tidligere og bedre udskrivelse, fx ved hjælp af et telemedicinsk samarbejde. 

Vest
Ønske om øget udgående aktivitet på demens, geriatri og palliation.

Overvejelser om etablering af udgående funktioner ift.: 
 telefonlinje for demens (neurologisk afdeling)
 kemo i eget hjem/sundhedscenter med udkørende personale fra onkologisk
 prøvehandling? behandling med Kyprolis i eget hjem og gammanorm (hæmatologisk afdeling)


