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Klynge:  Randers-klyngen 

Klyngeprojektets navn: Den rette, tidlige indsats  

Projektleder/ressourcepersoner (De to personer, som indgår i den tværgående projektgruppe) 
  
Hospitalssiden Kommunesiden 
 
Navn  
Marie Glent-Madsen 
Titel og ansættelsessted 
AC-fuldmægtig  
Regionshospitalet Randers 
e-mail: margle@rm.dk 
Tlf. 7842 0143 

 
Navn 
Maria Friis Hansen  
Titel og ansættelsessted 
AC-fuldmægtig 
Favrskov Kommune 
e-mail: mfha@favrskov.dk  
Tlf. 8964 2119 
 

  

Formål og beskrivelse 
Population 
Målgruppen er de svageste medicinske patienter +65 år, hvor aktionsdiagnosen fortrinsvis hører under de 
forebyggelige indlæggelser: 
 

- Dehydrering 
- Forstoppelse 
- Nedre luftvejsinfektioner 
- Blærebetændelse 
- Gastroenteritis 
- Ernæringsbetinget anæmi 
- Sociale og plejemæssige forhold 
- Tryksår 

 
Der er både tale om borgere, der er tilknyttet hjemmesygeplejen samt borgere, der ikke er i kontakt med 
hjemmesygeplejen. Undtaget er borgere, der indlægges via AMK-vagtcentralen (1-1-2). 
 
 
Formål 
Projektets overordnede formål: 
 

- At sikre den akut syge ældre borger får det bedste tilbud ud fra både en faglig og økonomisk 
vurdering, hvad enten dette måtte være indlæggelse på Akutafdelingen, ambulant undersøgelse, 
behandling i hjemmet eller andet kommunalt tilbud 
 

- At sikre et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, kommunal sygepleje og hospital 
omkring visitation af de svageste medicinske patienter over 65 år 

 
- Udvikling og anvendelse af en IT-platform, der kan understøtte en virtuel, tværsektoriel 

visitationsenhed, der kan understøtte det rette tilbud ved første henvendelse samt skabe fælles 
overblik om de aktuelle tilbud til målgruppen og belægning på disse. 

 
 
Hvilke(n) hypotese(r) ligger til grund for projektet? 
  

- Uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af svage ældre kan forebygges ved at 
optimere visitationen, når en ældre borger bliver akut syg. Kommuner, hospital og almen praksis 
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kan via et fælles visitation, overblik og en koordineret indsats på tværs af sektorgrænser anvende 
allerede eksisterende tilbud bedre til gavn for den enkelte borger/patient. 

 
- Ved at arbejde målrettet med relationel koordinering, især i forhold til hospitalsvisitationen, 

kommunale akutteams, hjemmesygeplejen og de praktiserende læger, vil der ske en systematisk 
opbygning af viden. Dette vil medføre, at den ældre borger i højere grad vil blive sikret det rette 
tilbud allerede ved første kontakt. 

 
Design / intervention(er) 
Udvikling og implementering af en virtuel, tværsektoriel visitationsenhed. Der arbejdes med to spor i 
projektet:  
 

- Kommunale sygeplejersker kobles på visitationssamtalen mellem praktiserende læger/vagtlæger  
og hospitalsvisitationen vedr. borgere over 65 år fra den pågældende kommune.  
 

- Udvikling af et IT-overblik over aktuel kapacitet på akutte kommunale til målgruppen.  
 

Mål og succeskriterier 
Mål og delmål 
Projektets delmål: 
 

- At mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af de svageste ældre 
 
- At færre svage ældre indlægges uden at være tilset (klinisk vurderet) af enten læge eller 

sygeplejersker forud for indlæggelsen 
 

- At det opnås en bedre kvalitet for samme omkostninger og de sundhedsfaglige ressourcer 
målrettes derhen, hvor de har effekt for den enkelte borger. 

 
Succeskriterier   

- Målgruppen er klinisk vurderet/undersøgt af læge eller sygeplejerske og har fået målt 
vitalparametre (TOBS – Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) før akut indlæggelse 

 
- At kun borgere, som lægen vurderer, er oplagt truede indlægges uden forudgående besøg af 

læge eller sygeplejerske  
 

- At borgere med en TOBS score på ≤ 2 som udgangspunkt behandles hjemme eller søges tilbudt 
ambulant undersøgelse/behandling i stedet for indlæggelse, med mindre der er klar indikation for 
hurtig behandling og/eller nødvendig hospitalsindlæggelse. 

 
- At den enkelte borger sikres den bedste behandling, vurderet ud fra både faglige og økonomiske 

aspekter set i forhold til såvel hospitals- og kommunalt regi som almen praksis- og vagtlægeregi 
 

 
Indikatorer – triple aim (afsæt til den fælles evaluering) 

1.Populationens 
sundhedstilstand 
 
Systematisk måling af værdierne; 
puls, bevidsthed, temperatur, 
respirationsfrekvens og systolisk 
blodtryk →TOBS-score. 

2.Klinisk og brugeroplevet 
kvalitet 

 
- Antal akutte indlæggelser for 
målgruppen  
 
- Antal akutte genindlæggelser 
for målgruppen  
 
- Antal akutte indlæggelser for 
målgruppen, hvor patienter ikke 
er set af enten læge eller 

3.Omkostninger per capita 
 
Reducere de samlede 
omkostninger pr. borger. De 
samlede omkostninger er 
omkostninger for alle 
sundhedsvæsenets aktører – 
region, praksissektor og 
kommune. 
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sygeplejerske før indlæggelse 
(mål: ↓) 
 
- Antal akutte indlæggelser for 
målgruppen, hvor patienten er set 
af enten læge eller sygeplejerske 
før indlæggelse (mål:↑) 
 
- Antal akutte indlæggelser for 
målgruppen, hvor patienten er 
TOBS’et før indlæggelse (mål: ↑) 
 
- Antal indlæggelser af patienter 
med TOBS-score på ≤ 2 (mål:↓) 
 
- Antal sygebesøg af kommunal 
sygeplejerske initieret af den 
praktiserende læge (mål:↑) 
 
- Antal indlæggelser på 
kommunale pladser  
 
- Antal hospitalsindlæggelser 
inden for én uge efter kommunalt 
sygebesøg (er en indlæggelse 
forebygget) 
 
 

Tidsplan/milepæle 
2016 
Opstart projektgruppe 
2017 
Projektgruppen arbejder 
2018 
Januar-april 2018: 
Prøvehandling i Randers Kommune på hverdage fra kl. 9-15 i tre måneder 
Der afprøves konferencekald.  
 
Marts 2018:  
Styregruppen tager stilling til foreløbig evaluering af pilotprojekt i Randers Kommune.  
 
Efterår 2018:  
Ny prøvehandling i Syddjurs Kommune på hverdage i vagttid, alternativt kl. 10-18, i tre måneder.   

Der afprøves telefoniløsning, hvor kommunal sygeplejerske ringes op ved samtalens start.  
 

Medio/ultimo 2018 
Afklaring af muligheder for at trække data fra nye, kommunale omsorgssystemer til fælles overblik over 
aktuel kapacitet på tilbud til målgruppen.  
 
Ultimo 2018/primo 2019:  
Evaluering af de to pilotprojekter og drøftelse af, hvordan der kan ske udrulning til alle kommuner.  

 
2019 
Udrulning af tværsektoriel visitation til alle kommuner.  
 
Udvikling af overblik over aktuel kapacitet på kommunale tilbud til målgruppen.  
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Projektorganisation 
Projektet organiseres i regi af Sundhedsstrategisk Ledelse, hvor Regionshospitalet Randers, kommunerne 
Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov samt praktiserende læger samarbejder om sundhedsstrategisk 
ledelse af det nære sundhedsvæsen. 
 
Styregruppen består af repræsentanter fra de fire kommuner, de praktiserende læger samt 
repræsentanter fra Regionshospitalet Randers (Styregruppen for Sundhedsstrategiske Ledelse). 
Styregruppen orienterer Klyngestyregruppen om projektets fremdrift. 
 
Der etableres en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Regionshospitalet, kommunerne 
samt praktiserende læger (ad hoc) i området. 
 
Projektets fremdrift og styring varetages af en projektleder fra Regionshospitalet Randers samt en 
projektleder fra Favrskov Kommune. 
 

Kompetencer 
Relevante medarbejdere informeres om projektet og der arbejdes med at øge det gensidige kendskab på 
tværs af sektorerne:  

- I forbindelse med prøvehandlinger besøger kommunale sygeplejersker hospitalsvisitationen.  
- Sygeplejersker fra kommunale akutteams skal have følgevagter hos lægevagten. 

 

Kommunikation 
Projektgruppens medlemmer sørger for løbende kommunikation i egen organisation. Styregruppen 
orienteres om fremdrift på deres møder.  
 

Borgerinddragelse i indsatsen 
Der måles på den brugeroplevede kvalitet og i den forbindelse om der er en tilstrækkelig 
borgerinddragelse i den valgte model. 
 

Borgerinddragelse i processen 
Der vil bl.a. ske borgerinddragelse i forhold til evaluering af den borgeroplevede kvalitet. Her kan følgende 
parametre undersøges: 

- Sammenhæng i indsatsen 
- Kvalitet i indsatsen 
- Information og inddragelse 
- Tryghed 

 

Almen Praksis 
- Almen praksis er repræsenteret i styregruppen.  
- Almen praksis er en del af den tværsektorielle visitationsenhed.  
- Repræsentanter fra almen praksis inddrages i udviklingen af den tværsektorielle visitationsenhed.  
- Almen praksis informeres via praksis.dk.  

 

 


