
Ældre svage borgere er i højrisiko for at blive ramt 

af genindlæggelser. Men lige nu kører 

Hospitalsenheden Vest og en række kommuner et 

projekt, der ved hjælp af dialog og telemedicin skal 

forhindre, at ældre svage borgere bliver genindlagt.

HOLSTEBRO: Genindlæggelser af 

især ældre borgere er en drøj 

omgang for dem, det går ud over. Og 

rent samfundsøkonomisk kan det 

være en tung post i 

sundhedsbudgettet.

Det prøver man nu på at gøre noget 

ved i Hospitalsenheden Vest. 

Sammen med de seks kommuner i 

det, der kaldes Vestklyngen - 

Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande - kører 

man i øjeblikket projektet "Kom godt hjem".

Det går ud på, at personer over 65 år, som scorer højt på en faglig screening, 

ikke bare bliver udskrevet på sædvanlig vis.

Kontakt via teknologi 

For det første skal der være et modtagebesøg i hjemmet inden 24 timer.

- Vi håber netop, at indsatsen Modtagebesøg inden for 24 timer kan reducere 

antallet af genindlæggelser inden for målgruppen, siger sygeplejefaglig direktør 

Ida Götke fra Hospitalsenheden Vest, i en pressemeddelelse.

For det andet bliver der holdt såkaldte udskrivningsmøder, hvor både den 

ældre, pårørende, sygeplejersker på den udskrivende afdeling samt 

kommunens visitator deltager via video, så der er direkte dialog mellem 

parterne.

- Videomøderne giver mulighed for et samarbejde mellem hospital, kommune 

og borgeren selv forud for udskrivelse. Det skaber tryghed i overgangen 

mellem hospital og kommune, og det har betydning for successen af den 

fremadrettede pleje og behandling i kommunalt regi, siger sundhedschef i 

Lemvig Kommune, Grethe Bækgaard, i pressemeddelelsen.

Det tredje trin i den nye procedure er, at kommunens sundhedspersonale, der 

er i kontakt med den udskrevne ældre borger, kan få telemedicinsk 

specialrådgivning fra den afdeling, der har udskrevet vedkommende.

De første erfaringer med den nye ordning viser sig ifølge Regions Midtjyllands 

pressemeddelelse overvejende at være positive.
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