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Resume 

Baggrund 

’Tidlig opfølgning hos de skrøbeligste ældre efter udskrivelse fra hospitalet – en Fælles Indsats på tværs af 

sektorer’ er et kvalitetsudviklingsprojekt, der er gennemført i et samarbejde mellem Magistraten for 

Sundhed og Omsorg (MSO), Aarhus Kommune og Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH) fra 1. 

januar 2018 frem til 30. juni 2019.  Satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre’ har bidraget 

med støtte til projektet, hvor også seks andre projekter i Danmark får støtte. Projektet i Aarhus kommune 

indgår som et delprojekt ud af fem delprojekter i Region Midtjyllands projekt: ’Det rette tilbud til borgerne 

fra første kontakt - en tværsektoriel indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov’. Region 

Midtjyllands projekt fokuserer på forløb både forud for indlæggelse og umiddelbart efter udskrivelse og er 

derfor opdelt i to spor – et visitationsspor og et opfølgningsspor.  

  

Formål 

Aarhus-klyngens delprojekt placerer sig under opfølgningssporet i Region Midtjyllands projekt. Formålet er 

at undersøge, hvordan man på tværs af sundhedssektoren kan organisere tidlig opfølgning indenfor 24 

timer efter udskrivelse målt på akutte genindlæggelser, dødelighed, funktionsevne, patienttilfredshed og 

sundhedsøkonomiske omkostninger.  

 

Metode 

Alle akutte indlagte 65+ årige patienter på Akutafdelingen, Ældresygdomme, Infektionssygdomme, og 

Hjertesygdomme på AUH blev inkluderet i projektet. Med det validerede screeningsredskab 

’Multidimensional Prognostisk Index’, identificeres de skrøbelige ældre. Redskabet er baseret på en 

systematisk geriatrisk og tværfaglig helhedsvurdering og kan prædiktere genindlæggelse og død, og er 

mere omfattende end screeningen til opfølgende hjemmebesøg.  

Patienterne blev allokeret til to interventionsgrupper ved hjælp af lodtrækning. Den første intervention var 

et opfølgningsbesøg i hjemmet indenfor 24 timer efter udskrivelse fra hospitalet udført af et team fra Klinik 

for Ældresygdomme bestående af en geriater og sygeplejerske (=AUH-opfølgning). Den anden intervention 

var et opfølgningsbesøg i hjemmet indenfor 24 timer efter udskrivelse fra hospital udført af en kommunal 

sygeplejerske, hvor egen læge, fysio-/ergoterapeut og kommunal diætist kunne inddrages efter behov 

(=MSO-opfølgning). De to interventionsgrupper blev sammenlignet. For at undersøge hvilke patienter, der 

havde mest gavn af en geriatrisk opfølgning, blev der udført subgruppeanalyser på boligforhold, 

aldersgrupper, graden af skrøbelighed og udskrivende afdeling. Efterfølgende blev interventionerne samlet 

set (Fælles Indsats) sammenlignet med en kontrolgruppe fra et tidligere geriatrisk studie, hvor patienterne 

modtog opfølgende hjemmebesøg/ingen opfølgning.  

Det primære effektmål var akut genindlæggelse, der enten kunne foregå på hospitalet eller i den ældres 

egen bolig, hvis vagtlæge eller egen læge skønnede, at en transport og indlæggelse på hospitalet ville være 

uhensigtsmæssig. Ved en genindlæggelse med ’hospital i hjemmet’ henviste egen læge eller vagtlæge i 

stedet patienten til en geriater og sygeplejerske fra Klinik for Ældresygdomme, der kom på akut besøg i 

hjemmet og dermed kunne forhindre en genindlæggelse på hospitalet.   
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Resultater 

Der var inkluderet 785 patienter i AUH-gruppen og 753 i MSO-gruppen. De to grupper var sammenlignelige. 

Gennemsnitsalderen var 85 år og 60% var kvinder. Halvdelen blev screenet svært skrøbelige, 22% boede i 

plejebolig og godt halvdelen var alene-boende. Hovedparten blev udskrevet fra Akutafdelingen via 

Ældresygdommes team og fra Ældresygdommes sengeafsnit. Indlæggelsesvarigheden for begge 

interventionsgrupper var 5 median dage.  

Målgruppen, der kunne se ud til at have mest gavn af den geriatriske opfølgning, var de 75+ årige, 

udskrevet fra Akutafdelingen og Ældresygdomme og som ikke boede i plejebolig. Den fysiske funktionsevne 

var bedre for de ældre, der fik AUH-opfølgning i forhold til de ældre, der fik MSO opfølgning. 

Patienttilfredsheden var lige høj for begge grupper. De sundhedsøkonomiske udgifter per patient kunne 

ikke opgøres, da de nødvendige data ikke var tilgængelige.  

En Fælles Indsats reducerede de akutte genindlæggelser med 18% sammenlignet med opfølgende 

hjemmebesøg/ingen opfølgning. Tilsvarende faldt 90-dags dødeligheden med 12%. 

 

Konklusion og perspektivering 

Begge interventioner, indeholdt i Fælles Indsats, har tydeligvis en positiv effekt, da de samlet set ser ud til 

at kunne reducere de akutte genindlæggelser og forbedre overlevelsen efter akut sygdom hos de skrøbelige 

ældre. Resultaterne skal ses i lyset af det mangeårige og gode samarbejde på tværs af Ældresygdomme og 

MSO i Aarhus Kommune samt den udekørende funktion fra Klinik for Ældresygdomme. 

Resultaterne kan indikere, at målgruppen af 75+ årige ikke-bosiddende i plejebolig og udskrevet fra 

geriatrisk regi har bedst gavn af en geriatrisk opfølgning. Imidlertid kan der ud fra et klinisk skøn være 

vægtende argumenter for, at geriatrisk opfølgning uden for denne målgruppe er gavnlig og ligeledes kan 

der være tilfælde, hvor en geriatrisk opfølgning indenfor målgruppen ikke er nødvendig. Hos de skrøbelige 

ældre, der ikke umiddelbart synes at have gavn af en geriatrisk opfølgning, vil en ’åben adgang’ til 

hospitalet være en oplagt mulighed. Hermed vil hjemmesygeplejersken kunne have en direkte adgang til 

Klinik for Ældresygdomme, hvis en akut tilstand opstår og den ældre er i høj risiko for genindlæggelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



5 
 

Introduktion 
Første del af denne rapport er en indføring i baggrunden for delprojektet ’Fælles indsats’ under satspuljen 

’Styrket sammenhæng for de svageste ældre’. Herunder er der et oprids af nationale forpligtelser og 

regionale aftaler, tidligere erfaringer med opfølgning efter udskrivelse samt en beskrivelse af det samlede 

satspuljeprojekt i Region Midtjylland.  

Anden del af rapporten er fokuseret omkring ’Fælles indsats’, der foregår i et samarbejde med Aarhus 

Universitetshospital (AUH) og i Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg (MSO), Aarhus Kommune. 

Projektets design, datagrundlag, metode og resultater målt på genindlæggelse, dødelighed, 

patienttilfredshed og fysisk funktionsevne vil blive præsenteret sammen med et skøn på 

interventionsomkostninger for både AUH og MSO (1).  

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 

Med ’den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient’ fra 2012-2015 var formålet at sikre en 

højere kvalitet og en styrket og sammenhængende indsats på tværs af sektorerne med særligt fokus på 

tiden umiddelbart før og efter en hospitalsindlæggelse (2). Heri indgår ’opfølgende hjemmebesøg’ fra 

almen praksis og hjemmesygeplejerske til ældre medicinske patienter efter indlæggelse. I handlingsplanen 

for den ældre medicinske patient opfordres kommuner og regioner til at videreudvikle modeller for 

opfølgende hjemmebesøg (3). Indsatsen har tidligere vist sig at være en gevinst for både samfundet og den 

enkelte patient (4-6). I satspuljeaftalen for 2016-19 blev der afsat 82,4 mio. til at skabe større 

sammenhæng for de svageste ældre og 29 mio. kr. til at videreføre og udvikle de opfølgende hjemmebesøg 

til de svageste ældre efter udskrivelse fra hospitalet (7).     

Opfølgende hjemmebesøg 

Opfølgende hjemmebesøg skulle som nævnt være med til at sikre et godt og sammenhængende forløb for 

patienter i forbindelse med udskrivelse. I 2009 igangsatte Region Midtjylland implementeringen af 

opfølgende hjemmebesøg. Ældre patienter skulle screenes inden udskrivelse fra hospitalet for, om de har 

behov for opfølgende hjemmebesøg. Yderligere kan opfølgende hjemmebesøg også rekvireres af egen 

læge, såfremt der er registreret en forværring i den ældres helbredstilstand. Opfølgende hjemmebesøg 

efter udskrivelse består af op til tre kontakter, hvor den første kontakt er et besøg i borgerens hjem. 

Efterfølgende kontakter kan foregå i borgers eget hjem såfremt egen læge skønner det nødvendigt, men vil 

som udgangspunkt foregå i lægens konsultation.   

I 2014 blev målgruppen for opfølgende hjemmebesøg udvidet, hvorefter det forventede antal patienter pr. 

praktiserende læge i regionen, var 5 patienter om året (4). Tal fra Aarhus-klyngen viser, at 2/3 dele af 

patienter, der screenes til at modtage et opfølgende hjemmebesøg, ikke modtager det. Det fremgår ikke af 

tallene, hvem der har initieret de opfølgende hjemmebesøg. Andelen af patienter, der under deres 

indlæggelse screenes til et opfølgende hjemmebesøg og hvor det gennemføres, kan dermed være mindre 

end tallene angiver. Antallet af gennemførte opfølgende hjemmebesøg er nogenlunde det samme før og 

under projektperioden for Fælles Indsats (6).   

Med oprettelse af satspuljeprojektet i Region Midtjylland indgik Aarhus-klyngen en aftale om, at screening 

for opfølgende hjemmebesøg i projektperioden blev sat på standby. I projektperioden anvendes i stedet et 

screeningsredskab, der identificerer de skrøbelige ældre: Multidimensional Prognostisk Index (MPI) der er 

baseret på en valid geriatrisk helhedsvurdering (9). Redskabet er velegnet til at prædiktere genindlæggelse 



6 
 

og død. Derfor er dette redskab valgt, selvom den er mere omfattende end screeningen for opfølgende 

hjemmebesøg.  

Satspuljen 

Satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre” blev udmøntet af Sundhedsstyrelsen i 2016. 

Formålet med satspuljen er at indsamle ny viden og belyse, hvordan regioner og kommuner bedst kan 

organisere sig, for at skabe størst sammenhæng for den ældre patient. Dette gøres ved at afprøve nye 

modeller og udvikling af eksisterende tiltag på tværs af sektorer (7). 

Målet for de projekter, der opnåede støtte fra Satspuljen, er at indsamle viden og dokumentation, der kan 

bidrage til at kvalificere fremtidige indsatser. De gode erfaringer skal herefter udbredes nationalt. Kravene 

til projekterne var, at de skal udvikle eksisterende indsatser, kompetenceudvikle hjemmesygeplejen og 

udvikle samarbejdet mellem sygehus, kommune og almen praksis omkring den gode udskrivelse. 

Projekterne skal gennemføres i et samarbejde på tværs af sektorer med fælles projektledelse.  

Seks projekter i Danmark fik tilsagn om støtte fra puljen. Region Midtjyllands projekt er ”Det rette tilbud til 

borgerne fra første kontakt – er en tværsektoriel indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov”. 

Projektet foregår på tværs af regionens fem klynger og fokuserer på forløb både forud for indlæggelse og 

umiddelbart efter udskrivelse og er derfor opdelt i to spor – et visitationsspor og et opfølgningsspor. De 

fem klynger bidrager hver med et delprojekt (Figur 1).  

Figur 1. Organisering af satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”. 

 

 

I regi af Sundhedsstyrelsen udarbejder Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i 

samarbejde med Implement Consulting Group, en national evaluering af alle de regionale projekter, der 

deltager. På baggrund af evalueringen vil VIVE komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra 

projekterne kan anvendes nationalt. Evalueringen af Region Midtjyllands samlede projekt vil indeholde 

både et kvalitativt og et kvantitativt spor, og forventes færdigt og præsenteret i marts 2020.   

Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt – en tværsektoriel indsats, der tager udgangspunkt i 

den enkeltes behov 
Region Midtjyllands delprojekt i Aarhus-klyngen placerer sig under opfølgningssporet. Formålet er at 

undersøge, hvordan man på tværs af sundhedssektoren kan organisere tidlig opfølgning indenfor 24 timer 

efter udskrivelse. Opfølgningen skal forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser samt udvikle integrerede 
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samarbejdsmodeller, der gavner de ældre medicinske patienter og give den bedst mulige udnyttelse af de 

sundhedsfaglige kompetencer og ressourcer. 

Baggrund for delprojektet i Aarhus-klyngen 

Et interventionsstudie foretaget på Ældresygdomme på AUH i perioden juni 2014 til september 2016, 

undersøgte om en tidlig opfølgning ved en geriater og en sygeplejerske umiddelbart efter 

hospitalsindlæggelse, kunne reducere antallet af genindlæggelser hos de 75+ årige geriatriske medicinske 

patienter 1 bosiddende i Aarhus Kommune (11). Studiet var et kvasi-randomiseret studie, hvor patienterne 

blev inddelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Kontrolgruppen blev ved udskrivelse screenet 

for, hvorvidt de skulle tilbydes et opfølgende hjemmebesøg ved egen læge og kommunal 

hjemmesygeplejerske. Det var den ældres egen læge, der skulle afgøre om et besøg var nødvendigt.  

Studiet viste, at besøget af geriater og sygeplejerske kunne reducere indlæggelsesvarighed og 

genindlæggelsesfrekvens sammenlignet med de opfølgende hjemmebesøg. Desuden kunne indsatsen 

reducere dødeligheden hos de 75+ årige, som ikke bor i plejebolig (12). En spørgeskemaundersøgelse viste, 

at flere af de ældre i interventionsgruppen var tilfredse med pleje og behandling efter udskrivelsen i forhold 

til de ældre i kontrolgruppen (13).  

Fælles indsats  

Baggrund 

Høj alder og multimorbiditet hos ældre mennesker er associeret med en betydelig risiko for indlæggelse på 

hospital samt efterfølgende genindlæggelse (14). Som en konsekvens af aldersrelaterede forringelser af de 

fysiologiske systemer kan blot en mindre stressfaktor resultere i en sårbarhed overfor pludselige 

helbredsændringer, således at en tilstand af skrøbelighed udvikler sig hos den ældre person. Denne 

skrøbelighed øger risikoen for fald, funktionsevnetab, delirium, boligskift til plejebolig og død (15).  

Med den demografiske udvikling i Danmark, hvor antallet af ældre stiger og indlæggelsesvarigheden på 

hospitalet generelt er kortvarig, er der blevet et større behov for at sikre behandlingskvaliteten i et 

sammenhængende patientforløb i overgangen fra hospital til hjem hos de skrøbelige ældre. I følge 

Danmarks Statistik var der i 3. kvartal 2016  46.834 borgere på 65 år og derover i Aarhus kommune (16). Af 

dem indlægges årligt ca. 6.700 personer (14%) akut på Aarhus Universitetshospital. Fra et pilotprojekt på 

Aarhus Universitetshospital ved vi, at 45% af de 65+ årige, der indlægges akut, er skrøbelige (ikke-

publicerede data). 

Det Nationale Kvalitetsprogram lægger op til at effektivisere sundhedsvæsenet samtidigt med, at kvaliteten 

af de sundhedsfaglige ydelser forbedres, og at patienterne bliver inddraget i behandlingen og føler sig 

trygge ved at komme hjem fra hospitalet (17). I Region Midtjylland er konceptet om 'Opfølgende 

hjemmebesøg' obligatorisk hos de genindlæggelsestruede ældre, men som beskrevet ovenfor, fungerer 

denne ordning ikke optimalt. Dette er baseret på både antallet af gennemførte ’Opfølgende hjemmebesøg’ 

forinden projektperioden og på viden om, at den tidlige geriatriske opfølgning efter udskrivelse har vist 

gode resultater (11,12) .  

 
1 Inklusionskriterier: Lungebetændelse, KOL, delirium, væskemangel, blærebetændelse, forstoppelse, blodmangel, 
hjertesvigt og andre infektioner  
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Formål 
Formålet med delprojektet i Aarhus-klyngen er at undersøge, om en tidlig opfølgning efter udskrivelse hos 

de skrøbelige ældre kan reducere akutte genindlæggelser og dødelighed. Desuden undersøges hvorvidt der 

er forskel i genindlæggelser, 90-dags død, funktionsevne og patienttilfredshed mellem de to interventioner 

med henblik på at definere hvilke ældre, hvor anvendelse af de geriatriske kompetencer giver den bedste 

effekt.  

Materiale og metode 

Population  

På baggrund af tidligere erfaringer og Satspuljens afgrænsning af målgruppe, er populationen for 

delprojektet ’Fælles indsats’ fastlagt som værende alle akutte indlagte patienter på 65 år og derover med 

bopæl i Aarhus Kommune (AAK), som vurderes skrøbelige under hospitalsindlæggelse på AUH. 

Eksklusionskriterierne er forløb i Ældresygdomme inden indlæggelse, terminalerklæring før indlæggelse, 

udskrivelse til Demens Centrum Aarhus, Vikærgården (center for korttidspladser), hospice, korttidsplads 

generelt eller friplejehjem samt tidligere inklusion i studiet de seneste 90 dage.  

Projektet startede op på Akutafdelingen og Ældresygdomme. Dernæst blev Infektionssygdomme og 

Hjertesygdomme inkluderet i projektet. Neurologi og Ortopædkirurgisk afdeling indgik ikke i projektet, da 

alle deres skrøbelige patienter igennem de seneste 10 år har modtaget geriatrisk opfølgning efter 

udskrivelse. Lungesygdomme og Nyresygdomme har deres egen opfølgning og ønskede derfor ikke 

deltagelse i projektet. Diabetes og Hormonsygdomme og øvrige afdelinger2 skulle også inkluderes, men 

grundet ressourcemæssige udfordringer i Klinik for Ældresygdomme, har dette ikke været muligt i 

projektperioden.  

Identificering af de skrøbelige patienter 
I projektperioden anvendes et valideret screeningsredskab, der identificerer de skrøbelige ældre. 

Redskabet er Multidimensional Prognostisk Index (MPI) og er baseret på en systematisk tværfaglig 

geriatrisk helhedsvurdering. Indekset omhandler en vurdering af både fysisk og kognitivt funktionsniveau, 

ernæringsstatus samt medicinske og sociale faktorer, der hver for sig bliver vægtet med henblik på at 

kategorisere skrøbelighed i ingen/mild, moderat eller svær grad. Kun de patienter, der bliver vurderet til at 

være moderat eller svært skrøbelige, vil modtage én af de to interventioner i hjemmet indenfor 24 timer 

efter udskrivelse. 

Design 

Projektet er et randomiseret studie, hvor patienterne allokeres til to interventionsgrupper ved hjælp af 

lodtrækning (Figur 2). 

Intervention 1 (AUH):  Et team fra Klinik for Ældresygdomme bestående af geriater og sygeplejerske 

besøger patienten i hjemmet indenfor 24 timer efter udskrivelse fra hospital. 

Patienten vil som regel blive afsluttet fra Klinik for Ældresygdomme indenfor 

en uge efter dette besøg. Herefter er det patientens egen læge, som overtager 

behandlingspligten.   

 
2 Lever-, Mave-, og Tarmsygdomme, Blodsygdomme, Hud- og Kønssygdomme, Mave-tarm kirurgi og Urinvejskirurgi 
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Intervention 2 (MSO):  En kommunal sygeplejerske besøger patienten indenfor 24 timer efter 

udskrivelse. Egen læge, fysio-/ergoterapeut og kommunal diætist kan 

inddrages efter behov.  

De to interventionsgrupper sammenlignes først indbyrdes og dernæst sammenlignes de med en historisk 

kontrolgruppe, der er kontrolgruppen fra det tidligere omtalte G-TOP studie. Her har patienterne ikke 

modtaget tidlig opfølgning efter udskrivelse men opfølgende hjemmebesøg eller ingen opfølgning (11, 12).  

 

Figur 2. Flowdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål – Triple aim   

Hensigten var at opsætte mål for delprojektet ud fra et Triple-aim perspektiv (18). Herved er målene rettet 

mod sundhedstilstand for populationen, klinisk og brugeroplevet kvalitet og omkostninger per capita. Det 

har kun været muligt at måle på sundhedstilstand og klinisk- og brugeroplevet kvalitet. Yderligere er 

interventionsomkostninger beregnet pr. interventionsgruppe.   

Screening med  
MPI-redskabet ved udskrivelse 

Intervention 2 

Tidlig opfølgning ved kommunal 
sygeplejerske i hjemmet indenfor 24 timer 

efter udskrivelse 

Intervention 1 

Tidlig geriatrisk hospitalsopfølgning  
i hjemmet indenfor 24 timer efter 

udskrivelse 

Genindlæggelser 
90-dags dødelighed 

Fysisk funktionsevne 
Patient/borgeroplevet kvalitet og tilfredshed 

Sundhedsøkonomiske omkostninger 
 

 

Kontrolgruppe  

Kontrolgruppen fra 'G-TOP projektet'    

  

Skrøbelige 65+ årige patienter  
fra Aarhus Kommune indlagt på AUH 

Randomisering ved 
MPI-score 2 eller 3 
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Sundhedstilstand 

• Akutte genindlæggelser og genindlæggelser i hjemmet indenfor 30 dage efter udskrivelse*  

• Forskel i fysisk funktionsevne fra udskrivelse til 30 dage efter udskrivelse 

• 90-dags dødelighed 

Klinisk og brugeroplevet kvalitet 

• Patientoplevet kvalitet/patienttilfredshed 

Omkostninger per ældre  

• Gennemsnitlig omkostning pr. gennemført besøg ved Ældresygdomme  

• Gennemsnitlig omkostning pr. gennemført besøg i kommunalt regi 

 

*En genindlæggelse er defineret som en akut indlæggelse indenfor 4 timer og 30 dage efter udskrivelse. En 

genindlæggelse kan enten foregå på hospitalet eller i den ældres egen bolig, hvis vagtlæge eller egen læge 

skønner, at en transport og indlæggelse på hospitalet er uhensigtsmæssig for den ældre akut syge borger. 

Ved en genindlæggelse med ”hospital i hjemmet” henviser egen læge eller vagtlæge i stedet patienten til 

en geriater og sygeplejerske fra Klinik for Ældresygdomme, der kommer på akut besøg i hjemmet og 

dermed kan en genindlæggelse på hospitalet undgås.   

Datagrundlag/indsamling 
Cpr-numre på alle de 65+ årige der modtager tidlig opfølgning ved en af de to interventioner i perioden 1. 

januar 2018 til og med 30. juni 2019 afleveres til VIVE, der indhenter de relevante data. Desuden afleveres 

cpr-numre på den historiske kohorte, der er patienter fra G-TOP projektets kontrolgruppe indlagt i 

perioden fra 1. juni 2014 til 31. august 2016. Til brug for kvalitetsudvikling undervejs i projektet indsamler 

Ældresygdomme, AUH og MSO, Aarhus Kommune egne data i en fælles database i REDCap (en sikker 

webbaseret applikation administreret af Aarhus Universitet).  

 

Indsamling af data på patienttilfredshed og funktionsevne 

VIVE kan ikke indhente data vedrørende patienttilfredshed og funktionsevne. Derfor indhentes der data 

vedrørende patienttilfredshed og funktionsevne ved hjælp af egne evalueringer. Patienttilfredshed bliver 

målt på patientens oplevelse af inddragelse, tryghed, kommunikation og information under forløbet. Ved 

hjælp af et valideret spørgeskema kontaktes den ældre telefonisk 5-9 dage efter udskrivelse (13). Såfremt 

den ældre er kognitivt svækket, vil pårørende blive kontaktet og inddraget i evalueringen. Patient og 

pårørende har forudgående givet mundtligt samtykke til deltagelse. Interviewene blev foretaget af 

sygeplejestuderende fra VIA University College i Aarhus. De studerende havde ikke adgang til patienternes 

journaler og besvarelserne blev anonymiseret.  

Ændring i funktionsevnen fra udskrivelse og 30 dage efter udskrivelse vurderes. Terapeuter fra 

Ældresygdomme vurderer funktionsevnen under indlæggelse i forbindelse med skrøbelighedsscreeningen. 

Funktionsevnen 30 dage efter udskrivelse vurderes af kommunale hjemmesygeplejersker/terapeuter ved 

besøg i hjemmet på begge interventionsgrupper.  

 

Analyse og statistiske overvejelser 

For at kunne forvente at finde en forskel i antallet af genindlæggelser mellem interventionsgrupperne og 

kontrolgruppen, kræves der i alt 644 patienter/borgere i hver gruppe i stikprøven excl. 10% frafald. Tallet er 
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beregnet ud fra det nyligt afsluttede G-TOP projekt, hvor genindlæggelsesfrekvensen blev reduceret fra 

23% til 12% (11). Styrken i beregningen er sat til 90% og har et signifikansniveau på 5%. 

 

Baselinekarakteristika sammenlignes på tværs af grupperne for at afgøre gruppernes sammenlignelighed. 

Antallet af henholdsvis genindlæggelser og 90-dags dødelighed analyseres i en logistisk regressionsmodel 

for at teste om der er en statistisk signifikant forskel mellem grupperne. Ligeledes for at teste om der er en 

statistisk signifikant forskel mellem grupperne, anvendes Student’s t-test til at analysere differencen i 

funktionsevne fra udskrivelse frem til 30 dage. Data på patienttilfredshed vurderes på en subgruppe, hvor 

data analyseres ved hjælp af Wilcoxon's Rank-Sum test og de kategoriske data analyseres ved en Chi-

squared test. 

Etik 
Projektet er et kvalitetsudviklingsprojekt, der henholdsvis er godkendt af hospitalsledelsen på AUH og 

anmeldt til Aarhus Kommunes Samarbejdsportal. Projektet er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen med 

Region Midtjylland som dataansvarlig med sagsnummer: 1-16-02-28-17. 

Resultater 
Der er inkluderet 785 patienter i Interventionsgruppe 1 (AUH) og 753 i Interventionsgruppe 2 (MSO).  

Forskellen i antallet af inkluderede i de to grupper kan ikke entydigt forklares. Dog er der 32 patienter i 

MSO-gruppen, hvor screeningen ikke blev færdiggjort mod 20 i AUH-gruppen. Desuden er der 21 patienter i 

MSO-gruppen, der alligevel har modtaget AUH opfølgning.   

 

Baselinekarakteristika 

De to grupper er ens i forhold til baselinekarakteristika. For begge grupper er omkring 60% kvinder og 

gennemsnitsalderen er 85 år. Halvdelen er screenet svært skrøbelige, 22% bor i plejebolig og godt 

halvdelen er alene-boende i ikke-plejebolig. Hovedparten (ca. 80%) af de inkluderede er udskrevet fra 

Akutafdelingen og Ældresygdomme. Indlæggelsesvarigheden for begge grupper var 5 median-dage. For 

yderligere information om sammenligning af grupperne henvises til Tabel 1,Bilag s. 23.  

 

Sammenligninger 

Resultaterne nedenfor er opstillet ved at sammenligne de to interventionsgrupper med hinanden i forhold 

til genindlæggelse på hospital, genindlæggelse på hospital og genindlæggelse i hjemmet3 samt 90-dags 

dødelighed. Herefter er der gennemført subgruppe-analyser med henblik på at undersøge grundlaget for 

en differentieret model, der kan sikre en mere målrettet og systematisk brug af de sundhedsfaglige 

ressourcer. Se de relative tal og statistiske opgørelser i Tabel 2-11, Bilag s. 24. Dernæst er patienttilfredshed 

og fysisk funktionsevne sammenlignet i et udsnit af hele populationen. Endeligt er den fælles indsats 

sammenlignet med opfølgende hjemmebesøg/ ingen opfølgning (G-TOP kontrolgruppe). 

 
3 *En genindlæggelse er defineret som en akut indlæggelse indenfor 4 timer og 30 dage efter udskrivelse. En 
genindlæggelse kan enten foregå på hospitalet eller i den ældres egen bolig, hvis vagtlæge eller egen læge skønner, at 
en transport og indlæggelse på hospitalet er uhensigtsmæssig for den ældre akut syge borger. Ved en genindlæggelse 
med ”hospital i hjemmet” henviser egen læge eller vagtlæge i stedet patienten til en geriater og sygeplejerske fra 
Klinik for Ældresygdomme, der kommer på akut besøg i hjemmet og dermed kan en genindlæggelse på hospitalet 
undgås.   
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Genindlæggelse 

 

Intervention 1 (AUH-opfølgning) versus Intervention 2 (MSO-opfølgning) 

 

 
Der er ingen forskel på genindlæggelserne mellem grupperne ved kun at analysere på genindlæggelser 

på hospitalet. 

 

 

 
Når genindlæggelse i hjemmet er medtaget, ses der er en tendens til, at AUH-opfølgning i højere grad 

kan reducere akutte genindlæggelser på hospital og hjem. Det er dog ikke statistisk signifikant.  
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Subgruppe-analyser for genindlæggelser 

For at undersøge grundlaget for en differentieret model for opfølgning, er der udført subgruppeanalyser 

på boligforhold, aldersgrupper, graden af skrøbelighed og udskrivende afdeling. Analyser for øvrige 

subgrupper fx diagnoser er udført, men antallet i hver gruppe er ikke tilstrækkelig stort til at lave valide 

test. Risikoen for akut genindlæggelse er størst for de yngre aldersgrupper, og associationen mellem 

alder og akut genindlæggelse er statistisk signikant. Diagrammerne viser relative tal og teksten under 

figuren beskriver om der er statistisk signifikant forskel.  

  

Genindlæggelser på hospitalet 

 

Genindlæggelser på hospital + i 

hjemmet 

 
Der er en tendens til, at MSO-opfølgning har en bedre 

effekt for genindlæggelser hos ældre i plejebolig. 

Der er en tendens til at AUH interventionen har en 

bedre effekt for ældre, der ikke bor på plejehjem. 

Frasorteres de ældre i plejebolig fra analysen bliver 

forskellen mellem interventionsgrupperne statistisk 

signifikant, hvorved AUH-opfølgning bedre effekt for 

genindlæggelser. 

 

 

Genindlæggelser på hospitalet 

 

 

Genindlæggelser på hospital + i 

hjemmet 

  
 

Der er ingen statistisk signifikant forskel mellem 

interventionsgrupperne, når de inkluderede opdeles i 

Der ses en tendens til at AUH-opfølgning har en effekt 

for de 75-79 årige. I tabellen ovenfor er procenterne 

afrundede (se Tabel 3 i Bilag). 

17,4 17,1 18,6
24,3

9,6

21,1

0

10

20

30

Samboende
(n=381)

Plejebolig
(n=342)

Alene-boende
(n=815)

Boligforhold (%)

AUH MSO

17,4 17,6 18,9

25,4

15,7

22,6

0

10

20

30

Samboende
(n=381)

Plejebolig
(n=342)

Alene-boende
(n=815)

Boligforhold (%)

AUH MSO

22

14

21 20

14

24
20 20 19 17

0

10

20

30

65-74 år
(n=161)

75-79 år
(n=199)

80-84 år
(n=349)

85-89 år
(n=392)

90+ år
(n=437)

Aldersgrupper (%)

AUH MSO

22

15

22 20

14

24 26
22 22

19

0

10

20

30

65-74 år
(n=161)

75-79 år
(n=199)

80-84 år
(n=349)

85-89 år
(n=392)

90+ år
(n=437)

Aldersgrupper (%)

AUH MSO



14 
 

aldersgrupper. I tabellen ovenfor er procenterne 

afrundede (se Tabel 2 i Bilag).  

 
 

Genindlæggelser på hospitalet 

 

 
 

Genindlæggelser på hospital + i 

hjemmet 

  
Der er ingen statistisk signifikant forskel mellem de to 

interventionsgrupper i forhold til graden af skrøbelighed 

og risiko for akut genindlæggelse. 

Der er ingen statistisk signifikant forskel mellem 

grupperne i forhold til graden af skrøbelighed og risiko 

for akut genindlæggelse. 

 

 

 

Genindlæggelser på hospitalet 

 

 

 

Genindlæggelser på hospital + i 

hjemmet 

  

  
Der er ingen statistisk signifikant forskel mellem 

interventionsgrupperne. Interventionerne giver den 

bedste effekt for de borgere, der udskrives fra 

Akutafdelingen og Ældresygdomme, hvor der foretages 

en geriatrisk vurdering og intervention under 

indlæggelse.   

Når den geriatriske vurdering og intervention begynder 

under indlæggelsen, er der en tendens til, at AUH-

opfølgning har en større effekt i forhold til 

genindlæggelse. Frasorteres de ældre fra plejebolig i 

analysen, bliver forskellen statistisk signifikant.  
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90-dags dødelighed 

 

 
Der ses ingen forskel i 90-dags dødelighed imellem de to grupper. 
 

 

Subgruppe-analyser for 90-dags dødelighed 
Der er udført de samme subgruppeanalyser for dødelighed som for genindlæggelse. 
 
 
 

  
Dødelighed er differentieret ud fra boligforhold. Der er 

ingen statistisk forskel mellem de to interventioner.  

 

Ud fra de faktuelle tal, ser det ud til, at AUH-opfølgning 

er bedst for de ældste aldersgrupper og interventionen 

fra MSO har bedst effekt for de yngste aldersgrupper i 

forhold til død. Der er dog ingen statistisk signifikant 

forskel. I tabellen ovenfor er procenterne afrundede (se 

Tabel 4 i Bilag) 
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Der er ingen statisk signifikant forskel mellem de to 

interventionsgrupper. Godt en fjerdedel af de svært 

skrøbelige ældre dør indenfor 90 dage. 

Hjertesygdomme og Infektionssygdomme er lagt 

sammen i ovenstående tabel, da datagrundlaget for 

Infektionssygdomme er meget lille. Der er ingen 

statistisk forskel i dødelighed mellem 

interventionsgrupperne i forhold til hvilken afdeling, 

der udskriver patienten. 

 

 

Intervention 1 (AUH) + Intervention 2 (MSO) versus G-TOP data 

 
Analyserne herunder indeholder kun data på 75+ årige udskrevet fra Ældresygdomme og Akutafdelingen 

med følgende diagnoser, der hyppigst er årsag til genindlæggelser: Lungebetændelse, KOL, delirium, 

væskemangel, blærebetændelse, forstoppelse, blodmangel, hjertesvigt og andre infektioner.  

Derved bliver der i AUH-gruppen i alt 434 ældre og i MSO-gruppen 401 ældre. 

Fælles indsats med en tidlig opfølgning i hjemmet reducerer de akutte genindlæggelser med 18% 

sammenlignet med opfølgende hjemmebesøg/ ingen opfølgning (G-TOP kontrolgruppe). Denne forskel er 

statistisk signifikant (Tabel 9). Tilsvarende falder 90-dags dødeligheden med 12%, dog ikke statistisk 

signifikant. 
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I de følgende figurer er AUH opfølgning sammenlignet med Interventionsgruppen fra G-top projektet. 

Ligeledes er MSO-opfølgningen sammenlignet med G-top kontrolgruppen.  

 

  
Hos patienter, der har fået en geriatrisk intervention 

efter udskrivelse, ses der en lavere risiko for 

genindlæggelse for patienter i G-TOP projektet og denne 

forskel er statistisk signifikant. Dog var patienterne i G-

TOP-projektet ikke identificeret som skrøbelige. 

 

 

 

Der er ingen statistisk signifikant forskel og analysen 

skal læses på samme måde som figuren til venstre, at 

patienterne i G-TOP projektet ikke var identificeret som 

skrøbelige. 
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Der er en tendens til, at dødeligheden er lavere med Fælles Indsats, når interventionsgrupperne analyseres samlet, 

end dødeligheden for kontrolgruppen i G-TOP-projektet (Tabel 10). Tidlig opfølgning kan have en betydning for 

dødeligheden. 

 

 

  

  
Der er ingen forskel på dødelighed ved geriatrisk 

opfølgning mellem nuværende intervention mod 

interventionen i G-TOP-projektet. 

Der er ingen forskel i dødelighed mellem MSO-

opfølgning og ingen tidlig opfølgning efter udskrivelse 

som i G-TOP kontrolgruppen. 

 

 

Ud fra en klinisk oplevelse af, at der kan være patienter i den yngste aldersgruppe, fra plejebolig eller 

udskrevne fra Hjertesygdomme og Infektionssygdomme der kunne have gavn af en geriatrisk intervention 

efter udskrivelse, er der udført analyser. Dog er subgrupperne så små, at der ikke kan laves valide 

statistiske analyser. 
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Patienttilfredshed 

I perioderne 1. januar – 30. april 2018, 1. november – 31. december 2018 og 1. marts – 30. april 2019 har 

sygeplejestuderende indsamlet data vedrørende patienttilfredshed.  De har kontaktet patienterne pr. 

telefon 7 dage (+/- 2 dage) efter udskrivelse. I tilfælde hvor patienten var kognitivt svækket/dement, blev 

patientens nærmeste pårørende kontaktet og skulle besvare spørgeskemaet på patientens vegne. Som 

tidligere nævnt, havde patienter og pårørende givet mundtligt samtykke til at blive kontaktet vedrørende 

patienttilfredshed.  

Besvarelsesprocenten var 73. Der var ingen forskel mellem interventionsgrupperne i forhold til deres 

tilfredshed. 
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Funktionsevne 

Analyserne er lavet på baggrund af data fra henholdsvis Functional Recovery Score (FRS) målt ved 

udskrivelse og Fælles sprog 3 (FS3) fra CURA4 målt 30 dage efter udskrivelse.  

De parametre fra FRS og FS3, der er direkte sammenlignelige blev udvalgt. Herved bliver sumscoren 

beregnet ud fra det samme grundlag. Den fælles funktionsevne-score går fra 0-96, hvor 96 er det bedste 

resultat (=selvhjulpen) (Figur 3, Bilag).  

Der er ikke data for alle inkluderede, dels grundet udfordringer med data på funktionsevne fra CURA samt 

de ældre, der er døde indenfor 30 dage, indgår ikke i analyserne. I AUH-gruppen er forskellen beregnet på 

423 ældre og i MSO-gruppen på 381. I en frafaldsanalyse ses ingen forskel i baselinekarakteristika på dem, 

der er funktionsevnedata på i forhold til dem, hvor der ikke er data.  

Ældre, der har modtaget AUH-interventionen, har en større forbedring i funktionsevne efter 30 dage end 

ældre, der har modtaget MSO-interventionen. Forskellen i differencen fra udskrivelse til 30 dage efter er 

3,75 og er statistisk signifikant (Tabel 11). 

 

  

 

Interventionsomkostninger 

De sundhedsøkonomiske omkostninger pr. ældre har ikke været mulige at opgøre på grund af manglende 

tal fra Region Midtjylland vedrørende honorering af de praktiserende læger.  

Dog er interventionsomkostningerne for de to organisationer blevet beregnet ud fra et skøn. 

Beregningerne er blevet udført på to forskellige måder, og er derfor ikke sammenlignelige. 

 
4 Omsorgsjournal for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. 
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Interventionsomkostninger for AUH er udelukkende baseret på besøgene i hjemmet efter udskrivelse.  

Interventionsomkostningerne for MSO er både baseret på det tidlige besøg efter udskrivelse og besøget 

efter 30 dage med fokus på funktionsevne. Dette besøg har det kommunale personale, som tidligere 

nævnt, foretaget på alle inkluderede uagtet interventionsgruppe.  

Opfølgning ved Klinik for Ældresygdomme 

Løn pr. år:  

• 2 sygeplejersker á 450.000 kr. (bruttoløn + ferie + pension) 

• 1 reservelæge á 500.000 kr. (bruttoløn + ferie + pension) 

• ½ overlæge á 500.000 kr. (bruttoløn + ferie + pension) 

• I alt 1.900.000 kr. årligt. – for hele perioden: 2.850.000 kr. 

• Pr. patient: 2.850.000/785 patienter=3.631 kr. 

Udgifter til transport o.a:  573 kr./patient 

I alt pr. patient: 4.204 kr. 

Opfølgning ved kommunal hjemmesygeplejerske 

Da opfølgningen ved kommunal hjemmesygeplejerske er lagt ud til Sundhed og Omsorgs syv lokalområder, 

som har tilrettelagt opfølgningen efter, hvordan de har fundet det bedst, kan interventionsomkostningerne 

ikke udregnes efter et konkret antal sygeplejerskers lønninger. Derfor er de i stedet udregnet efter en 

timepris på 500 kr., der indeholder forberedelse, kørsel, dokumentation og tiden i den ældres hjem. 

• 753 borgere til kommunal opfølgning á 3 timers varighed indenfor 24 timer.  

• 753 borgere (MSO-intervention) opfølgning på funktionsevne á 1,5 time, 30 dage efter udskrivelse 

• 785 borgere (AUH-intervention) opfølgning på funktionsevne á 1,5 time, 30 dage efter udskrivelse 

Antal Varighed Pris Total 

753 3 t. 500 kr.  1.129.500 kr. 

753 1,5 t. 500 kr. 564.750 kr.  

I alt 1.129.500 kr. + 564.750 kr. / 753 borgere   2.250 kr. 

 

I alt pr. borger = 2.250 kr. 

Som nævnt, har MSO varetaget opgaven med opfølgning efter 30 dage for alle inkluderede i projektet. 

Denne opgave er en ekstra opgave for kommunen og omkostningerne hertil skal derfor ses særskilt.  

Antal Varighed Pris Total 

785 1,5 t. 500 kr.  588.750 kr.  

I alt 588.750 kr. / 785 borgere 750 kr.  

               

 



23 
 

Diskussion og konklusion 

Ved en fælles indsats med tidlig opfølgning efter udskrivelse af de skrøbelige ældre reduceres de akutte 

genindlæggelser med 18% sammenlignet med opfølgende hjemmebesøg/ingen opfølgning (G-TOP 

kontrolgruppe). Ydermere bliver 90-dags dødelighed reduceret med 12% ved en tidlig indsats. Resultaterne 

skal ses i lyset af det mangeårige og gode samarbejde på tværs af Ældresygdomme og MSO i Aarhus 

Kommune samt den udekørende funktion fra Klinik for Ældresygdomme.  

  

Resultaterne, hvor de to interventioner sammenlignes, viser ikke et entydigt billede af, hvordan 

organiseringen af opfølgning efter udskrivelse skal være fremadrettet for at kunne reducere de akutte 

genindlæggelser. Med differentierede subgruppeanalyser indikerer resultaterne ikke klart, hvilken 

målgruppe der har mest gavn af de geriatriske kompetencer. Dog tyder det på, at de 75+ årige der er 

udskrevet fra Akutafdelingen og Ældresygdommes sengeafsnit og som ikke bor i plejebolig har effekt af en 

geriatrisk opfølgning i forhold til genindlæggelser, når genindlæggelserne i hjemmet medregnes. Hertil 

kommer, at resultaterne peger på, at de ældre under 75 år og de ældre i plejebolig med fordel kan få 

opfølgning ved kommunal sygeplejerske. 

 

Afgrænsningen ovenfor udelukker ikke det faglige skøn i det enkelte patientforløb. Subgruppeanalyserne 

kan indikere, at der skal være vægtende argumenter for, at Klinik for Ældresygdomme ikke skal varetage en 

tidlig opfølgning efter udskrivelse hos de 75+ årige udskrevet fra geriatrisk regi og ikke-boende i plejebolig. 

Dette kan fx være de ældre, hvor der behov for en afklaring af de sociale forhold og ikke de lægefaglige 

kompetencer, der er behov for i opfølgningen. Ligeledes kan resultatet også indikere, at opfølgning uden 

for denne målgruppe, skal der være gode faglige argumenter for, hvorfor den ældre skal modtage 

opfølgning ved Klinik for Ældresygdomme. Det kan fx være, at en skrøbelig ældre i plejebolig i risiko for 

delirium udskrives til videre behandling der ikke kan forventes varetaget af almen praktiserende læge.   

 

De skrøbelige ældre er ofte en målgruppe med høj kompleksitet og resultaterne fra dette 

kvalitetsudviklingsprojekt viser netop, at det ikke er muligt at opsætte ufravigelige regler for hvilke ældre, 

der skal modtage opfølgning af enten geriater og geriatrisk sygeplejerske eller kommunal sygeplejerske. At 

arbejde ud fra det enkelte forløb understøttes af den nyligt vedtagne sundhedsaftale imellem Region 

Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og PLO-Midtjylland. ’Sammen om de ældre’ er et indsatsområde i 

denne aftale, hvor målsætningen for indsatsområdet er at styrke samarbejdet om de akutte syge ældre og 

nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre (19).   

 

Forbedring af funktionsevne fra udskrivelsen til 30 efter, er større for de ældre, der modtog AUH-

opfølgningen i forhold til MSO-opfølgningen. Årsagen til denne forskel kan ikke forklares på baggrund af 

resultaterne fra projektet og vil kræve yderligere undersøgelser. 

   

Patienttilfredsheden med den tidlige opfølgning efter udskrivelse er lige høj for begge grupper. Set ud fra et 

borger-/patientperspektiv, er der derfor ikke grundlag for at den ene opfølgning skal prioriteres frem for 

den anden.  
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Det har ikke været muligt at opgøre de sundhedsøkonomiske omkostninger pr. inkluderede. Opgørelserne 

for interventionsomkostninger kan ikke sammenlignes mellem de to grupper, og yderligere har det ikke 

været muligt at medregne omkostninger for inddragelse af de almen praktiserende læger.  

 

Ud fra aftalen om opfølgning efter udskrivelse i Region Midtjylland, skal der findes en velegnet model af høj 

kvalitet.  Screening til ’opfølgende hjemmebesøg’ har været sat på pause i projektperioden. Det har 

betydet, at ældre udskrevet fra afdelinger på AUH, der ikke er inkluderet i projektet, ikke har fået tilbudt et 

opfølgende besøg, selvom det eventuelt ville have været relevant. Med andre ord, har det i Aarhus-

klyngen, været accepteret, at ikke alle ældre har haft samme muligheder i forlængelse af deres 

indlæggelse. Fokus bør fremadrettet være, at alle akutte indlagte ældre stilles lige om opfølgning efter 

udskrivelse og bør kunne rumme udskrivelser fra alle relevante afdelinger. 

Hvorfor indsatsen ikke har været udbredt på alle relevante afdelinger på AUH, har været på grund af 

manglende ressourcer i Klinik for Ældresygdomme, der ikke havde kapacitet til at udføre tidlig opfølgning 

på alle skrøbelige ældre på AUH.    

 

Begrænsninger for projektet har været, at kort forinden projektets opstart, indførte MSO 

’Forløbsmodellen’, der sikrer en systematisk tilgang til de ældres forløb i kommunalt regi. Hvorvidt 

resultaterne for MSO-opfølgningen kan tilskrives implementeringen af ’Forløbsmodellen’, har ikke været 

muligt at undersøge nærmere. I ’Forløbsmodellen’ har de ældre kontakt med sundhedsfagligt personale, 

hvor der er en klar rollefordeling med tilhørende ansvarsområder. AUH-opfølgningen har været begrænset 

af besparelser på hospitalet og patienterne har derved haft kortere forløb end det var tilfældet i G-TOP 

projektet. 

 

Med baggrund i Sundhedsaftalen 2019-2023 og resultaterne fra dette projekt, kan der argumenteres for et 

fleksibelt samarbejde omkring den skrøbelige målgruppe. I det fremtidige samarbejde mellem AUH og MSO 

omkring de skrøbelige patienter, vil resultaterne fra dette kvalitetsudviklingsprojekt indikere, at de 

geriatriske ressourcer overordnet er bedst anvendt hos ældre over 75 år, der har modtaget en geriatrisk 

helhedsvurdering under indlæggelse og som ikke bor i plejebolig. Hos de skrøbelige ældre, der ikke 

umiddelbart synes at have gavn af en geriatrisk opfølgning, vil en ’åben adgang’ til hospitalet være en 

oplagt mulighed. Hermed vil hjemmesygeplejersken have direkte adgang til Klinik for Ældresygdomme, hvis 

en akut tilstand opstår og den ældre er i høj risiko for genindlæggelse. 
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Tabel 1. Baselinekarakteristika 

 

 

Hospitalsopfølgning 

n=785 

Kommunal opfølgning 

n=753 

Alder, år (sd)  84,6 (7,3) 84,9 (7,4) 

Kvinder (%) 455 (58) 452 (60) 

Boform (%) 

    Samboende 

    Plejebolig 

    Alene boende 

 

196 (25) 

176 (22) 

413 (53) 

 

185 (25) 

166 (22) 

402 (53) 

Svær skrøbelighed (%) 390 (50) 362 (48) 

Udskrevet fra afdeling (%) 

    Akut 

    Ældresygdomme 

    Infektionssygdomme 

    Hjertesygdomme 

 

264 (33) 

432 (55) 

13 (2) 

76 (10) 

 

232 (31) 

414 (55) 

21 (3) 

85 (11) 

Diagnose v/ udskrivelse (%) 

    Tarminfektion 

    Sepsis 

    Rosen 

    Virus 

    Cancer 

    Anæmi 

    Endokrine sygdomme 

    Underernæring og vitaminmangel 

    Væskemangel og elektrolytforst. 

    Demens 

    Delirium 

    Neurologiske sygdomme 

    Sygdomme i øje og øre 

    Hjerte-kar sygdomme 

    Pneumoni 

    KOL 

    Tarmsygdom 

    Obstipation 

    Knogle/bindevævssygdomme 

    Nyresygdomme 

    UVI 

    Symptomer/abnorm 

    Læsioner og forgiftning 

    Observation 

 

7 (1) 

58 (7) 

15 (2) 

1 (0) 

3 (0) 

35 (4) 

8 (1) 

6 (1) 

39 (5) 

10 (1) 

12 (2) 

10 (1) 

6 (1) 

132 (17) 

135 (17) 

40 (5) 

12 (2) 

12 (2) 

31 (4) 

9 (1) 

84 (11) 

70 (9) 

32 (4) 

16 (2) 

 

5 (1) 

40 (5) 

16 (2) 

8 (1) 

2 (0) 

25 (3) 

11 (1) 

1 (0) 

31 (4) 

12 (2) 

15 (2) 

5 (1) 

1 (0) 

138 (18) 

138 (18) 

38 (5) 

17 (2) 

13 (2) 

33 (4) 

11 (1) 

73 (10) 

80 (11) 

23 (3) 

16 (2) 
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Tabel 2. Akut genindlæggelse på hospitalet indenfor 4 timer – 30 dage efter udskrivelse med Fælles Indsats 

 

Akut genindlæggelse 

Hospitals-

opfølgning 

n=785 

Kommunal 

opfølgning 

n=753 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

Boform (%) 

    Samboende 

    Plejebolig 

    Alene-boende 

 

Aldersgrupper (%) 

    65-74 år 

    75-79 år 

    80-84 år 

    85-89 år 

    90+ år 

     

Grad af skrøbelighed (%) 

    Moderat 

    Svær 

 

Udskrivelse fra (%) 

    Akutafdelingen 

    Ældresygdomme 

    Hjerte-og Infektionssygdomme 

 

141 (18,0) 

 

 

34 (17,4) 

30 (17,1) 

77 (18,6) 

 

 

19 (22,4) 

15 (14,3) 

37 (21,3) 

40 (19,6) 

30 (13,8) 

 

 

74 (18,7) 

67 (17,2) 

 

 

48 (18,2) 

72 (16,7) 

21 (23,6) 

 

 

146 (19,4) 

 

 

45 (24,3) 

16 (9,6) 

85 (21,1) 

 

 

18 (23,7) 

19 (20,2) 

36 (20,1) 

36 (19,2) 

37 (16,8) 

 

 

83 (21,2) 

63 (17,4) 

 

 

47 (20,3) 

73 (17,6) 

26 (24,5) 

 

1,10 (0,85-1,42) 

 

 

1,53 (0,93-2,53) 

0,53 (0,28-1,03) 

1,17 (0,83-1,66) 

 

 

1,02 (0,47-2,15) 

1,54 (0,73-3,26) 

0,96 (0,57-1,61) 

0,97 (0,59-1,61) 

1,28 (0,75-2,17) 

 

 

1,16 (0,82-1,65) 

1,04 (0,71-1,52) 

 

 

1,17 (0,75-1,84) 

1,10 (0,75-1,55) 

1,07 (0,55-2,08) 

 

0,47 

 

 

0,09 

0,06 

0,37 

 

 

0,97 

0,26 

0,87 

0,92 

0,35 

 

 

0,40 

0,83 

 

 

0,49 

0,68 

0,84 
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Tabel 3. Akut genindlæggelse på hospitalet og i hjemmet 4 timer – 30 dage efter udskrivelse i Fælles Indsats 

 

Akut genindlæggelse 

Hospitals-

opfølgning 

n=785 

Kommunal 

opfølgning 

n=753 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

Boform (%) 

    Samboende 

    Plejebolig 

    Alene-boende 

 

Aldersgrupper (%) 

    65-74 år 

    75-79 år 

    80-84 år 

    85-89 år 

    90+ år 

     

Grad af skrøbelighed (%) 

    Moderat 

    Svær 

 

Udskrivelse fra (%) 

    Akutafdelingen 

    Ældresygdomme 

    Hjerte-og Infektionssygdomme 

 

143 (18,2) 

 

 

34 (17,4) 

31 (17,6) 

78 (18,9) 

 

 

19 (22,4) 

16 (15,2) 

38 (21,8) 

40 (19,6) 

30 (13,8) 

 

 

75 (19,0) 

68 (17,4) 

 

 

49 (18,6) 

73 (16,9) 

21 (23,6) 

 

 

164 (21,8) 

 

 

47 (25,4) 

26 (15,7) 

91 (22,6) 

 

 

18 (23,7) 

24 (25,5) 

38 (21,7) 

42 (22,3) 

42 (19,1) 

 

 

87 (22,3) 

77 (21,3) 

 

 

55 (23,7) 

83 (20,1) 

26 (24,5) 

 

1,25 (0,97-1,61) 

 

 

1,63 (0,99-2,67) 

0,90 (0,51-1,60) 

1,26 (0,90-1,78) 

 

 

1,02 (0,47-2,15) 

2,03 (1,00-4,18) 

0,99 (0,59-1,65) 

1,18 (0,72-1,92) 

1,49 (0,89-2,49) 

 

 

1,22 (0,86-1,72) 

1,32 (0,91-1,90) 

 

 

1,41 (0,91-2,18) 

1,25 (0,88-1,77) 

1,07 (0,55-2,08) 

 

0,08 

 

 

0,06 

0,72 

0,18 

 

 

0,97 

0,05 

0,97 

0,51 

0,13 

 

 

0,27 

0,14 

 

 

0,13 

0,21 

0,84 
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Tabel 4. 90-dags dødelighed i Fælles Indsats 

 

90-dags dødelighed 

Hospitals-

opfølgning 

n=785 

Kommunal 

opfølgning 

n=753 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

Boform (%) 

    Samboende 

    Plejebolig 

    Alene-boende 

 

Aldersgrupper (%) 

    65-74 år 

    75-79 år 

    80-84 år 

    85-89 år 

    90+ år 

     

Grad af skrøbelighed (%) 

    Moderat 

    Svær 

 

Udskrivelse fra (%) 

    Akutafdelingen 

    Ældresygdomme 

    Hjerte-og Infektionssygdomme 

 

146 (18,6) 

 

 

32 (16,3) 

49 (27,8) 

65 (15,7) 

 

 

13 (15,3) 

16 (15,2) 

33 (19,0) 

34 (16,7) 

50 (23,0) 

 

 

36 (9,1) 

110 (28,2) 

 

 

47 (17,8) 

91 (21,1) 

8 (9,0) 

 

 

143 (19,0) 

 

 

26 (14,1) 

52 (31,3) 

65 (16,2) 

 

 

6 (7,9) 

16 (17,0) 

27 (15,4) 

46 (22,3) 

48 (21,8) 

 

 

51 (13,0) 

92 (25,4) 

 

 

46 (19,8) 

86 (20,8) 

10 (9,4) 

 

1,03 (0,79-1,35) 

 

 

0,82 (0,45-1,49) 

1,19 (0,73-1,95) 

1,10 (0,74-1,63) 

 

 

0,57 (0,20-1,65) 

1,28 (0,57-2,86) 

0,78 (0,44-1,41) 

1,67 (0,98-2,85) 

0,88 (0,56-1,43) 

 

 

1,53 (0,97-2,41) 

0,84 (0,60-1,17) 

 

 

1,20 (0,75-1,92) 

0,97 (0,68-1,38) 

1,13 (0,42-3,07) 

 

0,84 

 

 

0,52 

0,47 

0,63 

 

 

0,30 

0,54 

0,42 

0,06 

0,65 

 

 

0,07 

0,31 

 

 

0,46 

0,21 

0,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tabel 5. Akut genindlæggelse på hospital og i hjemmet 4 timer-30 dage efter udskrivelse ved hospitalsopfølgning i forhold til G-TOP 

interventionsdata fra 2016. I begge grupper er kun medregnet 75+ årige fra Akutafdelingen og Ældresygdomme med diagnoserne: 

pneumoni, UVI, andre infektioner, anæmi, KOL, delirium, obstipation, dehydrering og hjerteinsufficiens 

 

Akut genindlæggelse 

på hospital og hjem 

Hospitals-opfølgning 

n=434 

G-TOP 

intervention 

n=693 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

74 (17,1) 

 

 

86 (12,0) 

 

 

1,45 (1,04-2,03) 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Dødelighed indenfor 90 dage efter indlæggelse ved hospitalsopfølgning i forhold til G-TOP interventionsdata fra 2016. I 

begge grupper er kun medregnet 75+ årige fra Akutafdelingen og Ældresygdomme med diagnoserne: pneumoni, UVI, andre 

infektioner, anæmi, KOL, delirium, obstipation, dehydrering og hjerteinsufficiens 

 

90 dags dødelighed 

Hospitals-opfølgning 

n=434 

G-TOP 

intervention 

n=1.060 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

92 (21,2) 

 

 

243 (23,0) 

 

 

0,90 (0,69-1,19) 

 

 

0,47 

 

  

 

 

 

Tabel 7. Akut genindlæggelse på hospital og i hjemmet 4 timer-30 dage efter udskrivelse ved kommunal opfølgning i forhold til G-

TOP kontroldata fra 2016. I begge grupper er kun medregnet 75+ årige fra Akutafdelingen og Ældresygdomme med diagnoserne: 

pneumoni, UVI, andre infektioner, anæmi, KOL, delirium, obstipation, dehydrering og hjerteinsufficiens 

 

Akut genindlæggelse 

på hospital og hjem 

Kommunal 

opfølgning 

n=401 

G-TOP 

kontrol 

n=637 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

83 (20,1) 

 

 

148 (23,0) 

 

 

0,86 (0,64-1,17) 

 

 

0,34 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Dødelighed indenfor 90 dage efter indlæggelse ved kommunal opfølgning i forhold til G-TOP kontroldata fra 2016. I begge 

grupper er kun medregnet 75+ årige fra Akutafdelingen og Ældresygdomme med diagnoserne: pneumoni, UVI, andre infektioner, 

anæmi, KOL, delirium, obstipation, dehydrering og hjerteinsufficiens 

 

90 dags dødelighed 

Kommunal 

opfølgning 

n=401 

G-TOP 

kontrol 

n=1.016 

 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

98 (24,4) 

 

 

265 (26,0) 

 

 

0,92 (0,70-1,20) 

 

 

0,47 
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Tabel 9. Begge interventioner i Fælles Indsats i forhold til G-top kontrolgruppen 

 

Akut genindlæggelse 

på hospital og hjem 

Hospital og kommunal 

opfølgning 

n=835 

G-TOP 

kontrol 

n=637 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

157 (18,8) 

 

 

148 (23,0) 

 

 

0,77 (0,59-0,99) 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Begge interventioner i Fælles Indsats i forhold til G-top kontrolgruppen 

 

90-dags død 

Hospital og kommunal 

opfølgning 

n=835 

G-TOP 

kontrolgruppe 

n=1.016 

Odds Ratio 

(95% CI) 

 

p-værdi 

 

Alle (%) 

 

190 (22,8) 

 

 

265 (26,0) 

 

 

0,83 (0,67-1,03) 

 

 

0,10 

 

 

 

 

Tabel 11. Forskel i ADL og IADL funktionsevne målt ved udskrivelse fra hospitalet og 30 dage efter udskrivelse. 

 

 

Hospitals-opfølgning 

n=423 

Kommunal opfølgning 

n=381 

Forskel mellem 

grupperne 

95% CI 

p-værdi 

Gennemsnitforbedring 

i funktionsevne (sd) 

36,1 (23,7) 32,3 (23,3) 3,71 (0,45-6,98) 0,03 
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Figur 3. over fysisk funktionsevnemåling under indlæggelse vha. Functional Recovery Score (FRS) og 30 dage efter 

udskrivelse vha. Fælles Sprog III (FSIII). I analyserne er FSIII scoren vendt om og scoren om ’finanser’ er taget ud af FRS, 

da den ikke findes lignende i FSIII. 

FRS ADL Tilhørende funktionsevnetilstand (FSIII) 

Badning Vaske sig 

(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt i forbindelse med at vaske sig 

Påklædning 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

Af- og påklædning 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt ved af- og påklædning 

Spisning 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

Spise 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til al spisning 

Toiletbesøg 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

Gå på toilet 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt i forbindelse med toiletbesøg 

Mobilitet 
(4) Kan gå udendørs uden hjælpemidler 
(3) Kan gå udendørs med hjælpemidler 
(2) Kan ikke gå udendørs, men kan gå hjemme uden 
hjælpemidler 
(1) Kan ikke gå udendørs, men kan gå hjemme med 
hjælpemidler 
(0) Ikke oppegående eller kun forflytninger 

Gå 
(0) Kan klare sig selv både inden- og udendørs 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp, fx til sikker brug af hjælpemiddel 
(3) Behov for en hel del hjælp, men kan fx gå korte stræk 
ved guidning og evt. hjælpemiddel 
(4) Er ikke selv i stand til at gå 

FRS I-ADL  

Madindkøb 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

Skaffe sig varer/tjenesteydelser 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt for at kunne skaffe sig 
varer/tjenesteydelser 

Husarbejde 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 

(0) Kan slet ikke gøre 

Lave husligt arbejde 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 

(4) Behov for hjælp til alle delfunktioner i forbindelse med 
husligt arbejde 

Vasketøj 

(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

Udføre daglige rutiner 

(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt for at kunne udføre daglige rutiner 

Madlavning 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 

Lave mad 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 



33 
 

 

 

(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt i forbindelse med at lave mad 

Bank/finanser  

Brug af transportmidler 
(4) Slet ingen hjælp 
(3) Minimal hjælp 
(2) Moderat hjælp 
(1) Megen hjælp 
(0) Kan slet ikke gøre 

Bruge transportmidler 
(0) Kan klare sig selv 
(1) Behov for minimal hjælp til enkelte konkrete dele 
(2) Behov for nogen hjælp 
(3) Behov for en hel del hjælp 
(4) Behov for hjælp til alt i forbindelse med brug af 
transportmidler 


