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Baggrund – hvilke indsatser har vi allerede sat i gang?
Aarhus-klyngen har igennem en del år haft stort fokus på at samarbejde om
de forebyggelige indlæggelser blandt ældre.

SUNDHED OG OMSORG

Der har i en årrække været et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg om indsatsen i forhold til
ældre borgere. Det gælder særligt med Afdelingen for Ældresygdomme og
Lungemedicinsk Afdeling, men også Akutafdelingen, Afdelingen for Diabetes
og Hormonsygdomme og Hospitalsvisitationen.
Herudover har Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg arbejdet meget målrettet på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Der er internt i
kommunen bl.a. indgået politisk aftale om 2 investeringsmodeller, hvor
kommunal medfinansiering bliver omsat til konkrete, målrettede handlinger,
der skal medvirke til at reducere de forebyggelige indlæggelser. Investeringsmodellerne omfatter en række forskellige indsatser – bl.a. i forhold til
kapacitet i Akutteamet, fokus på at optimere de internt arbejdsgange og at
sætte skub på implementering af TOBS.
Hvad er vi lykkedes med? Hvor har det været svært?
Vi er lykkedes med at etablere et tæt samarbejde mellem det kommunale
Akutteam og de relevante hospitalsafdelinger bl.a. Ældresygdomme og Lungemedicinsk afdeling.
Det tætte samarbejde bygger på gode relationer, fælles værdier og tillid.
Praktiserende læger/vagtlæger kan f.eks. få hjælp fra det kommunale Akutteam til at tilse borgeren og foretage forskellige målinger af vitale værdier.
Hvis der er behov for at iværksætte behandling, kan det ske i et samarbejde
mellem egen læge og Akutteam. Det kan også ske ved, at egen læge beder
hospitalslæge fra Ældresygdomme eller Lungemedicinsk afdeling om midlertidigt at tage over på behandlingsansvaret. Det sker bl.a. i situationer, hvor
behandlingen omfatter IV-antibiotikabehandling, som herefter sker i et samarbejde med Akutteamet/kommunal sygepleje og den pågældende hospitalsafdeling.
Hospital, almen praksis og kommune har i samarbejde etableret et udgående lungeteam.
Tilbuddet er målrettet borgere med KOL, og skal være en hjælp til, at borgeren kan handle i tide, når han/hun mærker, at der sker en forværring i syg-
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dommen. Formålet er at kunne forebygge forværringer i borgerens sygdomstilstand, at øge livskvaliteten og trygheden og dermed forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
Et af målene var bl.a. at øge borgerens og pårørendes viden og egne
handlekompetencer på symptomer og forværringer, samt at øge viden og
kompetencer hos personalet i primærsektor.
Hvilke fremmere og barrierer er der for, at det lykkedes?
Det er klart fremmende, at der er god dialog, relationel koordinering og tillid i
samarbejdet mellem sektorerne. Begge sektorer skal være villige til at give
lidt, og være klar til løbende at udvikle nye løsningsmåder via prøvehandlinger m.m.
Det er en stor barriere, at der fortsat er problemer med datadeling på tværs
af sektorer.

Data
De medsendte data vedr. forebyggelige indlæggelser bekræfter det billede,
vi i Aarhus-klyngen har af samarbejdet.
Overordnet set ligger vi stabilt; dog med enkelte udsving f.eks. i forhold til
borgere med lungeinfektioner. Vi har ikke en forklaring på, hvorfor udviklingen ser ud, som den gør. Vi mener ikke, der er grund til at tro, at dataudsvingene skyldes, at vi har ageret anderledes.

På vegne af Aarhus-klyngen
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NB: Det har desværre ikke været muligt at indhente informationer om samarbejdet
mellem Aarhus Universitetshospital og Samsø Kommune.
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NB: Som det fremgår af tabellen indeholder denne kun data vedr. forebyggelige indlæggelser i Aarhus Kommune.

