
Aarhus klyngen - en visuel, kronologisk fremstilling af forløbet 

 
Borgerens 
kommentarer 

  ”Jeg føler, jeg 
får den hjælp, 
jeg har brug 
for.” 

   Kone: ”Kan I 
ikke indlægge 
min mand? – 
jeg er træt og 
magter ikke 
opgaven.” 

 

 

Borgere
n er 
hjemme 
på 
pl.hjem 

Ændring i  
sundhedstilstan
d – behov for 
lægehjælp 

Praktiserende 
læge ud 

Akutteam 
ud til 
borger 

Behandlin
g startes 
hjemme 

Geriatrisk 
læge + 
sygeplejersk
e besøger 
borgeren 
hjemme 

Primærsygepl
. Er derefter i 
kontakt med 
borgeren 
(flere gange) 

Forløb 
afsluttes 

 

  Praktiserende 
læge/vagtlæg
e på besøg 

Akutteam 
ud 

Akutteam 
starter 
behandlin
g 

Geriatrisk 
læge og 
sygepl. samt 
primær 
sygepl. på 
besøg 

Primærsygepl
. Har 
telefonisk 
opfølgning. 

 

 

 Pårørende 
inddrages af 
primærsygepl. 
fx ved 
afhentning af 
medicin 

 Besked til 
borger og 
pårørend
e hver 
gang, 
man har 
været i 
hjem 

   Borgeren får 
tilsendt 
epikrise 

 

 Praktiserende/ 
Vagtlæge 
tilkaldes af 
primærsygepl. 

- Praktiserende læge 
sender henvisning til 
akutteam. 

- Relationel koord. + 
tillid ml. PL, 
primærsygepl. og 
geriatrisk afd. 

- Mulighed for virtuel kontakt ml. 
primærsygepl. og geriatrisk afdeling 
-> afprøves med ?? succes. 

- Prøvetagning.. primærsygepl. 
koordinerer m. PL eller geriatrisk 
afdeling 

 

Praktiserend
e læge får 
tilsendt 
epikrise 



 

Refleksioner 
 
Udfordringer Ikke så 

mange 
geriatere 

Samarbejde 
mellem mange 
forskellige 
kommuner, der 
har organiseret 
sig forskelligt 

Vores 
geriatriske 
funktion er 
splittet og 
organiseret 
forskelligt på 
to hospitaler 

Geografiske 
udfordringer – 
store afstande. 
 

Modellen kan 
komme i 
anvendelse 
gennem en 
telemedicinsk 
løsning 

 

Tanker og 

kommentarer 
Borgeren kan 
få lov til at 
blive hjemme 
og følge 
forløbet 

Vi prøver hele 
tiden at finde 
nye veje 
sammen, på 
tværs, med 
udgangspunkt i 
borgerens 
oplevelse af et 
forløb 

Meget tæt 
relation 
mellem 
primærsygepl. 
og regional 
sygepl. 

Sygehusets 
læge varetager 
behandling 
INDEN en 
indlæggelse 

Udfordring at de 
rette kompetencer 
er til på de rigtige 
steder 

Løsningsmodellen i 
forhold til at bryde 
grænser ned og gå på 
tværs 

Vi skal ikke 
kun forhindre 
forebyggelige 
indlæggelser 
– vi skal også 
kigge på de 
reelle 
indlæggelser 
– tværfagligt 
skarpt blik. 

Dette meget 
stærke 
relationelle 
arbejde, der 
ofte er helt 
nede på jorden 

    

 


