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Af Lotte Brochmann

PROJEKT: Kom godt hjem. 
Sådan lyder navnet på et tre-
årigt projekt, der har til for-
mål at skabe en mere tryg, 
sikker og sammenhængende 
udskrivelse af de svageste 
ældre. Bag projektet står 
Hospitalsenheden Vest og 
de seks kommuner i Vest-
klyngen.

- Det er for at forbedre ind-
satsen på området, forklarer 
projektleder Natasja Stef-
fensen om baggrunden for 
projektet.

I projektet er der fokus på, 
at patienterne skal kunne se 
en sammenhæng i det ind-
læggelsesforløb, de har haft 
på hospitalet, og den frem-
adrettede plan for pleje og 

behandling ude i kommu-
nerne, fortæller hun. Derfor 
har man som noget nyt ind-
ført modtagebesøg. Hvis en 
patient er over 65 år og sco-
rer højt på en faglig scree-
ning, så kan sygeplejersker-
ne på hospitalet tilbyde et 
modtagebesøg, hvor en 
kommunal sygeplejerske 
kommer hjem til borgeren 
inden for 24 timer efter ud-
skrivelse - uanset om man er 
udskrevet til eget hjem, ple-
jehjem eller aflastningsop-
hold.

- Til besøget er der sat en 
hel time af til at snakke med 
borgeren. Her gennemgår 
man både indlæggelsesfor-
løbet, og hvordan man frem-
adrettet kan arbejde med 
pleje og behandling efter, at 

borgeren er kommet hjem, 
siger Natasja Steffensen.

Noget af det særlige ved 
det nye tilbud er, at man al-
lerede på hospitalet spørger 
de pårørende, om de vil del-
tage i modtagebesøget.

Håbet er, at indsatsen, ud-
over at skabe bedre overblik 
og sammenhæng, også kan 
være med til at reducere 
genindlæggelser.

En succes
De første erfaringer med 
modtagebesøg inden for 24 
timer er gode, fortæller pro-
jektlederen.

- Det giver mening både 
for borgere og pårørende og 
også for sundhedspersona-
let. Så det er helt klart en 
succes, siger hun.

Sygeplejerskerne fortæller 
bl.a., at det giver god me-
ning, at man i samarbejde 
med borgere og pårørende 
får lagt en plan. Det kræver 
stor forberedelse at holde 
modtagebesøg, men det løn-
ner sig, fortæller de også, 
fordi man får et rigtig godt 
kendskab til borgeren.

Et andet indsatsområde i 
projektet er udskrivnings-
møder via video.

Ved de allermest komplek-
se udskrivelser vil patienter-
ne og deres pårørende blive 
tilbudt et videomøde inden 
udskrivelsen med deltagelse 
af både hospitalspersonale 
og kommunalt sundheds-
personale. På den ene side af 
skærmen sidder sygeplejer-
sker på hospitalerne sam-

men med patienten og even-
tuelt de pårørende, og på 
den anden side af skærmen 
sidder for eksempel visitato-
rer, sygeplejersker eller tera-
peuter i kommunen.

- Både modtagebesøg og 
udskrivningsmøder via vi-
deo giver en tryghed for pa-
tienter, pårørende og perso-
nale. Der var blandt andet 
en sygeplejerske, der fortal-
te, at det gav hende en god 
samvittighed at sende pati-
enten hjem, siger Natasja 
Steffensen.

Det tredje indsatsområde, 
der skal udvikles og afprøves 
som led i projektet her i løbet 
af efteråret, er Specialråd-
givning 24/7”, hvor det 
kommunale sundhedsper-
sonale kan få specialrådgiv-

ning fra den afdeling, som 
udskriver borgeren. I den 
forbindelse arbejdes med te-
lemedicinske løsninger som 
f.eks. video-vejledninger.

Projektet Kom Godt Hjem 
slutter ved udgangen af 
2019.

Videomøder skal bidrage til  
en tryg udskrivelse

• De deltager i projektet ’Kom 
godt hjem – udskrivelse af de 
svageste ældre’:

• Hospitalsenheden Vest - re-
gionshospitalerne i Herning, 
Holstebro og Lemvig

• De seks kommuner i 
Vestklyngen - Lemvig, Struer, 
Holstebro, Herning, Ringkø-
bing-Skjern og Ikast-Brande.
 

Fakta

Kommunale visitatorer og hospitalspersonalet tester indsatsen ’udskrivningsmøder via video’, der rulles ud her i løbet af efteråret. Fotos: Søren Braad Andersen, Hospitalsenheden Vest.

Hospitalsenheden Vest og seks kommuner er gået sammen i et tre-årigt projekt, der skal være med til at sikre en god og tryg 
udskrivelse af de svageste ældre


