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Af Lotte Brochmann

PROJEKT: Det er de seks kommu-
ner i Vestklyngen, der deltager i 
det tre-årige projekt ’Kom godt 
hjem’.

- Der er i forvejen et rigtig godt 
samarbejde mellem Hospitalsen-
heden Vest og de seks kommu-
ner, så vi har et solidt fundament 
at bygge på, fortæller sundheds-
chef i Lemvig Kommune, Grete 
Bækgaard Thomsen.

I projektet skal der udvikles og 
afprøves tre konkrete indsatser. 
Heriblandt modtagebesøg inden 
for 24 timer efter udskrivelse.

- Det foregår ikke længere i 
nærmiljøet, når man er indlagt, 
derfor betyder det noget, når 
man kommer hjem, at man ved, 
der er en sygeplejerske, som 
kommer på besøg inden for 24 ti-
mer, siger hun.

I Lemvig Kommune har man al-
lerede tradition for hjemmesyge-
plejerske-besøg efter udskrivelse 
fra hospitalet, forklarer sund-
hedschefen, men det nye i projek-
tet er, at der er en anderledes sy-
stematik og øget bevidsthed om, 

hvad man skal have fokus på, når 
man besøger borgeren

- På den måde er det en opkvali-
ficering af indholdet i besøgene, 
siger Grete Bækgaard Thomsen.

Hun mener, det er med til at gi-
ve en tryghed både for borgere, 
pårørende og personale, at der 
har været en hjemmesygeplejer-
ske på besøg og man sammen har 
gennemgået eksempelvis ind-
læggelsesforløb, medicin og den 
fremadrettede plan for pleje og 
behandling.

En tryg overgang
I Lemvig afprøver man i øjeblik-
ket også udskrivningsmøder via 
video som led i projektet.

Videomøderne giver mulighed 
for et samarbejde mellem hospi-
tal, kommune og borgeren selv 
forud for udskrivelse. Det skaber 
tryghed i overgangen mellem 
hospital og kommune, og det har 
betydning for succesen af den 
fremadrettede pleje og behand-
ling i kommunalt regi, forklarer 
Grete Bækgaard Thomsen.

- Jeg tror, det betyder noget, at 
man kan se hinanden. Der sker 

noget i mødet mellem menne-
sker, når man kan se hinanden 
frem for at tale i telefon eller få et 
stykke papir med hjem, siger 
hun.

Både visitatorer og hjemmeple-
jen giver udtryk for, at de synes, 
det er en god idé med videomø-
der, fortæller hun.

- Der er selvfølgelig en iboende 
beklemthed ved at bruge tekno-
logi på en anden måde, end man 
har gjort før, men jeg synes, at 
når medarbejderne har prøvet 
det, så er de begejstret for det.

Har det krævet nogen oplæring 
af medarbejderne for eksempel i 
form af kursus?

- Nej, jeg tænker, at det er så en-
kelt. Det er blevet vist, hvordan 
bruger vi skærmene. Vi har en 
skærm i hvert område, der hvor 
hjemmesygeplejerskerne mødes, 
og så har jeg opfordret til, at man 
bruger dem i dagligdagen, når 
man skal tale sammen på tværs af 
områderne, så man bliver vant til 
at have det i hænderne, fortæller 
Lemvig Kommunes sundheds-
chef, Grete Bækgaard Thomsen.

’Der er en anderledes 
systematik’
Lemvig Kommune afprøver i øjeblikket modtagebesøg og videomøder 
som en del af projektet Kom godt hjem

”Det giver me-
ning både for 
borgere og 
pårørende og 
også for sund-
hedspersona-
let. Så det er 
helt klart en 
succes
Natasja SteDensen

KOL? Du kan da bare holde op med at ryge!


