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Litteraturstudie 

Formål: 

 At undersøge effekten og forholdet mellem 
udskrivelsesinterventioner i overgangsfasen mellem 
hospital og hjem og genindlæggelser blandt ældre 
medicinske patienter 

Inklusion: 

 Patienter på  65 år som udskrives fra medicinsk afd. 

 Intervention i overgangsfasen mellem hospital og 
hjem 

 Outcome: akutte genindlæggelser 
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Gode overgange mellem hospital og 
kommune - overordnede principper 
 
Personcentreret behandling og pleje 

 Patienten  

 Selvstændigt individ  

 Ligeværdig partner  

 Kan træffe beslutninger om eget forløb.   

 Identificér og støt 

  Patienter i risiko for mindre favorabel 
behandling 

 Involvér 

 Patienter, pårørende, omsorgspersoner og 
plejere 
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Patientperspektivet 

Inddrages ved indlæggelsen og opdateres 
løbende 

 Patientens viden, forståelse og bekymring 
om deres tilstand, behandling, forløb og 
fremtid 

 Patienters syn på behovet for behandling 

 Respektér og støt patienternes beslutning 
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Kommunikation og informationsdeling 

 Sikre at patienten, deres pårørende og alle 
sundhedsprofessionelle er i løbende kontakt 

 Giv information om diagnose og behandling 
samt en opdateret og komplet medicinliste i 
sektorovergange (også til pårørende)  

 Tilbyd skriftlig og mundtlig information og 
evt. tilpassede informationstyper (andre 
sprog eller blindskrift) 
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Før indlæggelse 

Behandlings- og plejeplan 

 PL, kommunen 

 For skrøbelige patienter skal planen laves forud 
for sygdom. Planen dækker alle aspekter af 
patientens liv 

 Sundhedsprofessionelle skal informere om 

 Hvor patienten indlægges 

 Forventninger til indlæggelsen 
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Indlæggelsen 

Kommunikation 

 Identificér og adressere patientens behov 
for information og kommunikation 

 Indlæggende part er ansvarlige for rettidig 
og relevant information 

 planer, medicinliste, boligform, pårørende, 
patientens behov og ønsker 

 Overflytning til stamafdeling 

 Al relevant information dokumenteres og 
videregives 
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Indlæggelsen fortsat 

 Personale på stamafdelingen skal involvere 
patienter og pårørende i behandlings- og 
plejeplan 

 Årsag til indlæggelse 

 Forventet indlæggelsestid 

 Forventet behandling og pleje 

 Forventet ventetid og samtaler med læger 

 Kontaktperson 

 Udskrivelsesmuligheder 

 Behandling og pleje efter udskrivelse 

 Barrierer for udskrivelsen 

 Start planlægning af udskrivelsen 
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Under indlæggelse 

 Ved vagtskifte skal patientens fremskridt 
eller tilbageskridt henimod udskrivelses 
dokumenteres 

 Hold patienter, pårørende og kolleger 
(primær og sekundær) opdaterede om 
ændringer ift. udskrivelsen 

 Ældre med komplekse behov  skal 
behandles på geriatrisk afsnit 

 Hvis muligt skal patienter følge deres egen 
daglige rutine  
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Udskrivelse fra hospitalet 

Udskrivelseskoordinator 

 Udpeg én udskrivelsesansvarlig og en 
stedfortræder 

 Har kontakt med patienten, pårørende, 
kommunen og PL i planlægningen af 
udskrivelsen.  

 Involveres i alle beslutninger der vedrører 
udskrivelsen 

 Sikrer at udskrivelsesplanen imødekommer 
patientens sociale og følelsesmæssige 
velvære 
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Udskrivelse fra hospitalet - fortsat 

 Med patient og pårørende, vurderes 
patientens behov for pleje efter udskrivelsen 

 Arrangerer opfølgende besøg hos PL, 
kommune eller hospital 

 Sørger for relevante hjælpemidler 

 Identificerer patienter i risiko for 
genindlæggelse og arrangerer opfølgende 
besøg hos PL  

 Kortlægger pårørendes villighed og 
mulighed til at yde støtte, deres behov, 
ønsker samt mulighed for at få et ”frirum” 
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Udskrivelse fra hospitalet - fortsat 

Udskrivelsesplan kan indeholde 

 Detaljer om patientens tilstand 

 Medicinliste 

 Kontaktinformation efter udskrivelse 

 Aftaler om opfølgende behandling, pleje og 
støtte 
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Udskrivelse fra hospitalet - fortsat 

Kommunikation 

 Udskrivelses koordinator briefer løbende alle 
relevante instanser og pårørende om 
udskrivelsesplanerne 

 Dele opdateret status, medicinliste og plan 
med relevante instanser  

 Patientansvarlig læge sikrer at 
udskrivelsesnotatet er tilgængeligt for PL 
indenfor 24 timer efter udskrivelse 

 Udlevér telefonnummer på udskrivende 
afdeling  
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