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Klynge: Vestklyngen 

Klyngeprojektets navn: Kom godt hjem  

Projektleder/ressourcepersoner (De to personer, som indgår i den tværgående projektgruppe) 
Hospitalssiden Kommunesiden 
 
Gunna Estrid Andersen 
Konsulent for det tværsektorielle samarbejde, 
Kvalitet og Udvikling – Hospitalsenheden Vest 
(HEV) 
E: guande@rm.dk 
T: 21 55 56 28 
 
 
Vestklyngen (hospital, almen praksis og 
kommuner) 
 
Natasja Møller Steffensen 
Projektleder, Kvalitet og Udvikling - HEV 

E:natste@rm.dk 

T: 30 46 36 76 
 

 
Amanda Christensen 
AC-medarbejder, Lemvig Kommune 
E: amanda.christensen@lemvig.dk 
T: 96 63 11 09 
 

Formål og beskrivelse 
Population 

 
Svageste ældre borgere med bopæl i Vestklyngen, som udskrives fra sengeafsnit ved Hospitalsenheden 
Vest. 
 
Svageste ældre borgere er foreløbigt defineret som patienter på 65 år og derover, som ved screening til 
opfølgende hjemmebesøg

1
 scorer 31 eller derover.  

 
Der kan evt. være behov for at justere målgruppen, såfremt det under udviklingen og pilotafprøvningen af 
projektets indsatser viser sig, at være hensigtsmæssigt. 
 

Formål 

 
Formålet med projektet er at 
 

 øge borgerens og de pårørendes tryghed og oplevelse af overskuelighed og sammenhæng i den 
tværsektorielle behandlingsindsats2

  ved udskrivelse 
 

 øge sikkerheden ved udskrivelse og reducere unødvendige/ forebyggelige genindlæggelser 

 

 opnå bedre kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt bedre helbred og tryghed ved 
udskrivelse, for de samme resurser 
 

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

 
Hypotesen er, at projektets indsatser i forbindelse med udskrivelse kan øge sammenhængen i 
behandlingen på tværs af sektorer og fagligheder samt øge borgerens og de pårørendes tryghed. 

                                                           
1
 Jf. Opfølgende hjemmebesøg, regional retningslinje. 

2
 Behandling omfatter i denne sammenhæng både behandling, pleje, træning og rehabilitering. 
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Design / intervention(er) 

 
I projektet udvikles, pilotafprøves og udrulles tre indsatser: 
 

1) Modtagebesøg ved en kommunal sygeplejerske indenfor 24 timer efter udskrivelse. Ved besøget 
skal der skabes overblik over borgerens samlede situation og plan for det videre forløb. 
 

2) Tværsektorielle udskrivningsmøder via video i de særligt komplekse forløb. 
 

3) Mulighed for 24/7 at hente specialiseret rådgivning fra hospitalet evt. via video.  
 

De tre indsatser skal udvikles og pilotafprøves af en ekspertgruppe i overensstemmelse med 
forbedringsmodellen. Ekspertgruppen er bredt sammensat på tværs af fagligheder, sektorer og afdelinger 
samt med deltagelse af borgere/pårørende. 
 
Udvikling og pilottestning vil ske trinvist, jf. vedlagte dynamiske tids- og handleplan (bilag 1). 
 
Der er i projektet afsat midler til køb af videokommunikationsudstyr samt til relevant kompetenceudvikling 
af det sundhedsfaglige personale. 
 

Mål og succeskriterier 
Mål og delmål 

Målene er følgende: 
 
Populationens sundhedstilstand 

 bedre overlevelse, funktionsevne og ernæringstilstand 
 
Klinisk og brugeroplevet kvalitet 

 færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 

 bedre borger- og pårørendeoplevet tryghed i kontakten til sundhedsvæsenet ved udskrivelse, 
herunder at borgeren og de pårørende oplever en sammenhængende og overskuelig indsats. 
 

Omkostninger pr. capita 

 bedre kvalitet for samme omkostninger 

 målrette de sundhedsfaglige resurser derhen, hvor de har effekt for den enkelte borger. 
 

Delmålene er følgende: 
 
Populationens sundhedstilstand 

 Bedre overlevelse, funktionsevne og ernæringstilstand for interventionsgruppen 30 dage efter 
udskrivelse end kontrolgruppen. 

 

Klinisk og brugeroplevet kvalitet 
 Færre forebyggelige genindlæggelser 

 Modtagebesøg gennemføres rettidigt og med høj tværfaglig kvalitet 

 Tværsektorielle udskrivelsesmøder via video gennemføres med høj tværfaglig kvalitet og med et 
rehabiliterende sigte 

 At der 24/7 ydes relevant specialiseret rådgivning af høj kvalitet fra udskrivende afdeling 

 Borgere og deres pårørende er mere trygge ved og oplever større grad af sammenhæng og 
overskuelighed i behandlingen ved udskrivelse. 

 
Omkostninger pr. capita 

 At indsatsen kan gennemføres for samme eller færre resurser. 
 

Indikatorer og succeskriterier 

 
De fællesregionale indikatorer er fastlagt i designet for den fællesregionale evaluering, jf. Datamanualen. 
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De klyngespecifikke indikatorer fremgår af vedlagte oversigt over klyngespecifikke indikatorer og data 
(bilag 2).  
 
Der er foreløbigt ikke fastsat kvantitative succeskriterier i forhold til de fastlagte indikatorer. 
 

Tidsplan/milepæle 
 
Tids- og handleplanen for projektet er vedlagt (bilag 1). Planen er dynamisk og vil udvikles i takt med at 
erfaringer og viden opnås gennem projektet. 
 

Projektorganisation 
 
En projektstyregruppe er med reference til klyngestyregruppen (projektejer) ansvarlig for at lede og sikre 
fremdrift i projektet, jf. vedlagte kommissorium (bilag 3). 
 
Projektleder er med reference til projektstyregruppen ansvarlig for den daglige drift af projektet. 
 
Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper med reference til styregruppen under ledelse af projektleder mhp. 
udvikling af projektets indsatser. Foreløbig er følgende arbejdsgrupper nedsat: 
 

 Evalueringsgruppe mhp. fastsættelse af klyngespecifikke mål, delmål og indikatorer (afsluttet). 
 

 Kortlægningsgruppe mhp. kortlægning af arbejdsgange i forbindelse med udskrivelse (afsluttet). 
 

 Tværsektoriel videokommunikationsgruppe mhp. afklaring af og beslutning om tværsektoriel 
videokommunikationsløsning (afsluttet). 
 

 Ekspertgruppe mhp. udvikling og pilotafprøvning af de 3 indsatser (Løbende) 
 

Kompetencer 
 
I forbindelse med udviklingen af projektets indsatser har ekspertgruppen til opgave at afdække behovet for 
kompetenceudvikling med det formål at sikre høj kvalitet i indsatsen. 
 

Kommunikation 
 
Kommunikation er en væsentlig del af implementeringen og tilrettelægges derfor i takt med planlægningen 
af projektets faser. 
 
Målet med kommunikationen i de enkelte faser er følgende: 
 

 Opstarts- og kortlægningsfasen 
Kort præsentation af projektet til projektets parter (primært ledelsesniveauet) mhp. at åbne for 
samarbejde om udvikling og pilotafprøvning af projektets indsatser.  
 

 Udviklings- og pilotfasen 
Målet er bred involvering af borgere samt ledere og medarbejdere i kommuner, almen praksis og 
hospital i udvikling og afprøvning af projektets tre indsatser. 
 

 Udrulningsfase 
Målet er at understøtte implementering af projektets indsatser i kommuner, almen praksis og 
hospital. 
 

 Afslutningsfase 
Målet er forankring af projektets indsatser i Vestklyngen. 
 

Borgerinddragelse i indsatsen 
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Borgerinddragelse er helt centralt i projektets indsats, idet et af projektets mål er, at borgeren og dennes 
pårørende er mere trygge og oplever overskuelighed og sammenhæng i indsatsen i forbindelse med 
udskrivelse. 
 
Ekspertgruppen har til opgave at basere udviklingen af projektets ydelser på grundlag af bedste 
tilgængelige viden om god patient- og pårørendeinddragelse. 
 
Herudover laves der over sommeren 2018 en kvalitativ undersøgelse, som dykker ned i borger og 
pårørendes oplevelse af indsatsen Modtagebesøg. Resultaterne af denne undersøgelse skal biddrage til 
den fortsatte udvikling samt kvalitetssikring af projektet.   
 

Borgerinddragelse i processen 

 
Borgerne er inddraget i processen på flere niveauer: 
 

 Ledelse af projektet 
To repræsentanter for borgerne deltager i styregruppen (en repræsentant for ældrerådene i 
Vestklyngen og en repræsentant for Brugerrådet på Hospitalsenheden Vest). 
 

 Udvikling og afprøvning 
En repræsentant for de svageste ældre og deres pårørende indgår i ekspertgruppen.  
Under pilotafprøvningen af projektets indsatser vil borgeren som udskrives og dennes pårørende 
blive hørt.  
 

 Udrulning 
Der planlægges en kommunikationsindsats målrettet Vestklyngens borgere mhp. understøttelse 
af implementering af projektets indsatser (pres fra borgerne), primært via pressen. 
 

 Evaluering 
Borgere inkluderet i projektet og deres pårørende bliver hørt i forbindelse med den planlagte 
fællesregionale evaluering af om indsatserne har medført højere grad af tryghed og oplevelse af 
overskuelighed og sammenhæng i behandlingsindsatsen. 

 
Det skal tilføjes, at der kan ske ændringer/ tilføjelser i takt med detailplanlægningen af projektets faser. 
 

Almen Praksis 
 
Almen praksis er en af projektets parter og dermed tæt involveret i projektet: 
 

 Ledelse af projektet 
En repræsentant for almen praksis deltager i projektets styregruppe. 
 

 Udvikling og afprøvning 
En repræsentant for almen praksis deltager i kortlægningsgruppen og i ekspertgruppen. 
Under pilotafprøvningen af udskrivningsmøder via video og specialiseret rådgivning vil 
involverede praktiserende læger blive hørt. 
 

 Udrulning 
Der planlægges en kommunikationsindsats målrettet Vestklyngens praktiserende læger mhp. at 
understøtte implementering af projektets indsatser, bl.a. via KLU-møder, PLO-K og 
praksiskonsulenter, nyhedsbreve, evt. artikler mv. 
  

 Evaluering 
Frontpersonale involveret i projektets indsatser, herunder praktiserende læger, bliver hørt i 
forbindelse med den planlagte fællesregionale evaluering.  

 

 


