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Klynge:  Horsens 

Klyngeprojektets navn: Sikker overgang for den ældre medicinske patient  

Projektleder/ressourcepersoner (De to personer, som indgår i den tværgående projektgruppe) 
Hospitalssiden Kommunesiden 
 
Navn Nathalie Lafontaine 
Titel og ansættelsessted Projektleder 
Hospitalsenheden Horsens 
e-mail nathlafo@rm.dk 
Tlf. 78426786 
 
 

 
Navn Klaus Grabbert 
Titel og ansættelsessted sundhedskoordinator 
Odder Kommune 
e-mail klaus.grabbert@odder.dk 
Tlf. 51386162 

Formål og beskrivelse 
Population 

Ældre medicinske patienter over 75år indlagt i over 48 timer som udskrives til Skanderborg, Odder eller 
Hedensted kommune.  

Eksklusion: Patienter der bliver udskrevet til kærlig pleje, indgår ikke i målgruppen for projektet, da man 
ikke forventer at disse personer bliver genindlagt. De patienter der udskrives til kærlig pleje, er dem som 
ikke får aktiv behandling, men kun lindrende og som forventes at have kort levetid tilbage og ikke skal 
genindlægges.  

 

P6 M1 GERIATRI – HEH 
Årligt 

M1 INTERN MEDICIN – 
HEH 
Årligt 

Total Dagligt 

Hedensted Kommune 104 32 136 0,6 

Odder Kommune 39 18 57 0,25 

Skanderborg Kommune 66 23 89 0,4 

Total 209 73 282 1,28 

     

P7 M3 INTERN MEDICIN – 
HEH 
Årligt 

Dagligt 

Hedensted Kommune 69                                          0,3 

Odder Kommune 40                                        0,18 

Skanderborg Kommune 59                                        0,26 

     

Data til forskning vil blive indsamlet. 
 

Formål 

At undgå forebyggelige genindlæggelser og øge livskvaliteten for den ældre medicinske patient efter 
hospitalsindlæggelse og skabe en mere tryg overgang for borgeren.  

At optimere kvaliteten i ”den komplicerede udskrivelse” - med indfrielse af både patientforventninger og 
høj sundhedsfaglig kvalitet. 
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En koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats, der er tilpasset den individuelle patients totalsituation 
og aktuelle helbredstilstand 
 

 
 

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

Flere studier viser færre genindlæggelser ved opfølgning indenfor 24 timer efter udskrivelse. Modellen 
skal afdække om de fokuserede indsatser med en tværsektoriel sikring af de basale behov, samt adgang 
til specialiseret rådgivning op til 7 dage efter udskrivelsen kan nedsætte antallet af forebyggelige 
genindlæggelser gennem øget tryghed og sikring af støttesystemerne er til stede. Samarbejdsmodellen 
skal afdække konkrete indsatser, der medvirker til at sikre, at patienten kan udskrives til eget hjem inden 
kl. 12 på udskrivelsesdagen og efterfølgende opnå hurtigere og bedre rehabilitering ved brug af udgående 
sygeplejerskefunktion indenfor 24 timer. 
 

Design / intervention(er) 

Ældre medicinske patienter over 75år indlagt i over 48 timer som udskrives til Skanderborg, Odder eller 
Hedensted.  
 

 Fysisk opfølgning på identificerede indsatser indenfor 24 timer  

 Udskrivningskonference i hjemmet mellem relevante deltagere 

 Udskrivelse fra hospitalet før klokken 12.00 

 Adgang til specialiseret rådgivning i 7 dage efter udskrivelse 

 Mulighed for virtuel kommunikation ved behov 

Ved det fokuserede besøg i hjemmet afdækker sygeplejersken behov for en tilstedeværende eller virtuel 
udskrivelseskonference med kommunen og evt. pårørende samt vurderer behov for specialiseret 
geriatrisk rådgivning gennem en allerede udviklet telemedicinsk løsning. Der vil kunne etableres 
telemedicinsk adgang eller telefonisk kontakt til specialiseret rådgivning op til 7 dage efter udskrivelsen for 
borgere, pårørende, kommune og almen praksis. 
 
Følge-hjem funktionen udgår fra medicinsk afsnit P6. 
På udskrivelsesdagen, sørger "følge hjem medarbejderen" for:  

Følge patienten hjem (praktisk gennemførelse) 

 Sikre at patienten kommer godt hjem, føler sig tryg, og er kompenseret for sine basale behov. 

 Nøje gennemgang af medicin i hjemmet 

 Vurdering af patientens helhedssituation i hjemmet inkl. kognitiv vurdering. 

 Vurdering af patientens evne til at klare sig i hjemmet og ved behov kontakte kommunen 
(herunder sikre sig at borgeren har mad og drikke i hjemmet) 

 Vurdere behov for optimal ernæring/væskeindtag  

 Faldforebyggelse (herunder sikre sig at hjemmet er sikkert eks. ingen løse tæpper eller møbler 
der kan snubles over).  

 Arrangerer en konference den efterfølgende dag 

 

På dag 2, sørger "følge hjem medarbejderen" for et opfølgende besøg i hjemmet, hvor kommunen samt 

pårørende, eller andre relevante deltager. 

Ved besøget i hjemmet afdækker "følge hjem medarbejderen" behov for en tilstedeværende eller virtuel 

konference med kommunen og evt. pårørende samt vurderer behov for specialiseret geriatrisk rådgivning 

gennem en allerede udviklet telemedicinsk løsning. Der vil kunne etableres telemedicinsk adgang eller 

telefonisk kontakt til specialiseret rådgivning op til 7 dage efter udskrivelsen for borgere, pårørende, 

kommune og almen praksis. 
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Planlægning og forberedelse af interventionen: 

 Følger op på dag 2 med særligt fokus på patientens helbredssituation, evne til at klare sig i 
hjemmet og behovet for ernæring/væskeindtag. 

 Gennemføre behovsvurderingsmøder, udskrivelsessamtaler og -aftaler med patient, pårørende og 
faglige samarbejdspartnere i primærsektor 

 Rådgivning og vejledning til samarbejdspartnere, patient og pårørende 

 Sikre at afdelingens intentioner og aftaler for medicinsk behandling, pleje, genoptræning, 
hjælpemidler o.a. er opfyldt 

 Sikre at anbefalinger og ansøgninger om hjælpemidler, hjemmepleje, personlig/praktisk 
hjemmehjælp o.a. er kommunikeret og aftalt med primærsektor 

 Tværsektoriel opgaveoverdragelse og -faglig sparring vedr. patientens behov 

 Tværsektorielt samarbejde om hensigtsmæssig effektuering af alle tiltag 

"Følge hjem medarbejderen" har i hele forløbet mulighed for at søge assistance hos en geriatrisk læge, 
hvad angår medicinske problemstillinger. 

Patienter følges ikke hjem til kortidspladser, akutpladser, aflastningspladser og genoptræningspladser 
eftersom disse betragtes som midlertidige hjem som er døgn bemandet. Patienter udskrevet efter 
arbejdstid bliver af praktiske årsager heller ikke fulgt hjem, men får et opfølgende besøg på 
førstkommende hverdag eller så hurtigt som muligt. 

Patienter bliver ikke fulgt hjem eller får afholdt opfølgende besøg efter arbejdstid eller i weekend og 
helligdage. 

Efter møde med både Skanderborg, Hedensted og Odder kommune, bliver der lagt op til at involvere 
deres akutteam eller hjemmesygeplejerske. 

Samarbejde med almen praksis: det er aftalt, at praktiserende læge informeres om en patientens 
deltagelse i projektet, samt informeres ved væsentlige ændringer i patientens behandling eks. medicin via 
epikrisen. 

Samarbejde med terapeuter: følge hjem sygeplejersken skal sparre med terapeuterne. Terapeuterne 
deltager telemedicinsk i udskrivningskonferencerne hvis det er relevant og der er mulighed for det. 

 
 
 

Mål og succeskriterier 
Mål og delmål 

Målet med projektet er at finde en model som kan forebygge genindlæggelser 
Der vil i projektets tværsektorielle udviklings- og implementeringsfase løbende blive indsamlet data for at 
kvalificere modellen og dokumentere effekt af indsatser, ligesom alle interessenter vil indgå i den samlede 
evaluering med del-evaluering af de forskellige indsatser. 
 
 

Succeskriterier   

Højere patienttilfredshed 
Færre genindlæggelser 
 

Indikatorer – triple aim (afsæt til den fælles evaluering) 

1.Populationens 
sundhedstilstand 

Øget tillid og tryghed. 

Reduktion i genindlæggelse for 
borgeren. 
 

2.Klinisk og brugeroplevet 
kvalitet 

Den kliniske kvalitet kan måles 
på antallet af genindlæggelser. 
Den brugeroplevet kan måles ved 
patienttilfredshedsundersøgelse 
vha. spørgeskemaer. 

3.Omkostninger per capita 
 
Indsamles ved hospitalet og 
kommunen 
 



 
 

Side 4 af 5 

Tidsplan/milepæle 
2016 

Forberedelse og planlægning af projekt 

2017 

1. januar patienter som udskrives fra medicinsk afdeling M1/P6 sikres overgang fra hospitalet til hjemmet 
af sundhedsfaglig medarbejder på udskrivelsesdagen. 
Opfølgning næste dag af sundhedsfaglig medarbejder. 
Borger, pårørende, kommune og almen praksis har telefonisk eller telemedicinsk kontakt til specialiseret 
rådgivning i op til 7 dage efter udskrivelsen. 

2018 

Projekt periode. 

2019 

Overgang fra projekt til drift 

Projektorganisation 
 Sundhedsstyregruppen (projektejer) 

 Formandskab 

o Regional: Lone Düring 

o Kommunal: Jørgen Andersen 

 

 Tværgående projektledelse 

o Regional: Mette Byrgiel Bach 

o Kommunal: Jacob Møller Jørgensen 

 

 Tværgående projektgruppe 

o Projektledelser / ressourcepersoner fra alle klynger 

o   Horsens klyngen: Sarah Gade Olesen og Klaus Grabbert  

 
 Lokal Styregruppe for projektet (klynge): 

o Hanne Gyldenløve og Thomas Hahn 

o Inge Henriksen 

o Sarah Gade Olesen / Louise Grode (Nathalie Lafontaine barsel til medio 2018) 

o Odder: Anne Stenbæk 

o Skanderborg: Lis Kaastrup 

o Hedensted: Christina Bjerking 

o Bruno Melgaard Jensen 

 

 Lokal Projektgruppe for Horsens klyngen: 

o Projektleder (Sarah Gade Olesen) 

o 1 repræsentant fra HEH samt en kliniker ved behov (Ishay Barret, Louise 

Grode) 

o 1 repræsentant fra Odder kommune samt en kliniker ved behov (Klaus 

Grabbert, Louise Nyholm) 

o 1 repræsentant fra Skanderborg kommune samt en kliniker ved behov (Rie 

Bengtsen) 

o 1 repræsentant fra Hedensted kommune samt en kliniker ved behov (Gunnel 

Pedersen) 
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Kompetencer 
En kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med at sikre kompetencer/opkvalificering og 
informationsniveauet blandt involverede faggrupper: 

 HEH afsnitsstyregruppe været på opstartsmøder i kommunerne og undervise/oplæg om følge-
hjem funktionen 

 Møde med praksiskoordinator ifht PL medvirken i projektet 
 
 

Kommunikation 
En kort beskrivelse af, hvilke procedure der arbejdes med for informationsudveksling og kommunikation: 

 Møder i alle lag af projektorganisationen 

 Mail og telefon kommunikation på behovsbasis 
 

 

Borgerinddragelse i indsatsen 
Hvordan inddrages borgerne aktivt i indsatsen? Hvordan kan det eventuelt registreres/måles? 

 Borgen adspørges om informeret samtykke til deltagelse i projektet af følge-hjem teamet 

 Borger og pårørende deltager i konferencerne 

 Borger og pårørende må også anvende muligheden for specialiseret rådgivning i 7 dage efter 
udskrivelsen 

 Spørgeskemaer anvendes til at måle patienttilfredshed (stikprøver 2x2 mdr/år, fra d. 1/2 2018 får 
alle inkluderede patienter udleveret spørgeskema, for at få en større slut volumens) 

 Data opsamles om hvem der deltager i konferencerne og om der har været kontakt mhp 
specialiseret rådgivning 

 

Borgerinddragelse i processen 

På første møde i den tværgående projektgruppe blev det besluttet at inddragelse af borgerne i 
planlægning/implementering/evaluering af projektet gøres klyngevist. Beskriv her hvordan dette sikres i 
klyngen. 

 Planlægger at inddrage Ældresagen 

 Planlægger et Fokusgruppe interview med borgere fra målgruppen/borgere som har deltaget i 
projektet 

 Indsamle data via patienttilfredshedsundersøgelse (spørgeskema) 
Inddragelse kan f.eks. ske gennem lokale brugerråd, patientforeninger, brugerpaneler, interviews etc  
 

Almen Praksis 
På første møde i den tværgående projektgruppe blev det besluttet, at inddragelse af Almen Praksis i 
planlægning/implementering/evaluering af projektet gøres klyngevist. Beskriv her hvordan dette sikres i 
klyngen. 

 Informeret via praksiskonsulenter og via PL nyhedsbrev 

 Aftalt at PL orienteres om den enkelte patients deltagelse via epikrise 
  
 

 


