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Agenda

› Introduktion til sundhedsklyngerne v. Hanne Agerbak, Kontorchef i KL

› Præsentation af projektet ”Kom trygt hjem”

› Perspektivering til sundhedsklyngerne

› Refleksionsspørgsmål

› Afrunding og tak for i dag



Sundhedsvæsnets udfordringer
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Klyngernes opgaver
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Tage ansvar for klyngens population 

Styrke sammenhæng og bedre forløb 

for borgere der har forløb på tværs af 

sektorer 

Være en drivende kraft i for styrket 

forebyggelse, kvalitet og omstilling i 

nære sundhedsvæsen



Præsentation af projektet
”Kom trygt hjem”
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Sundhedsklyngernes potentiale for fremtidens løsninger                                                     

Dagsorden

1. Projektet Kom Trygt Hjem

- Baggrunden, patientcase

- Intervention

- Resultater af projektet

2. Udbredning af projektet – erfaringer og udfordringer set i et regionalt 

og et kommunalt perspektiv.

3. Perspektivering til klyngerne



Kom Trygt Hjem Baggrunden  

National standard for hoftenære lårbensbrud

30 dages dødelighed max 10 % (Nyt LKT mål 8 %)
30 dages genindlæggelser max 15 %

• Audit alle døde i 2015 34 % dødelighed plejehjemspatienter
• Audit alle genindlæggelser i 2016 45 % var plejehjemspatienter
• Årsag til genindlæggelser 60 % var potentielt forebyggeligt



Kom Trygt Hjem Baggrunden - patientcase                                                       

Gerda 89 år – kontrolgruppen

24.03.19 Indlægges med hoftebrud

29.03.19 Genindlægges med dehydrering, smerter

03.04.19 Genindlægges med pneumoni, delir

26.04.19 Ses i FAM efter fald

13.05.19 Ses i FAM efter 

17.05.19 Faldet ud af sengen – fingerfraktur

23.05.19 Ses i FAM – har pillet gipsen af

22.11.19 Indlægges med ny hoftefraktur

26.11.19 Genindlægges med morfika overdosering, pneumoni og delir

21.01.19 Død



Kom Trygt Hjem Formål   

Indsats for patienter som udskrives til plejecenter/aflastning:

1. Øge observationsniveauet efter udskrivelse
2. Øge kompetenceniveauet efter udskrivelse
3. Øge det tværsektorielle samarbejde med behandlingsansvar fra sygehuset 

Reducere dødelighed
Reducere genindlæggelser
Øge livskvaliteten



Kom Trygt Hjem Interventionen     

1. Øge observationsniveauet
- Udfyldelse af Dag-til-Dag program 6 dage efter udskrivelse + dag 14.
- TOBS, smertevurdering, væskeskema, tarmfunktion, mobilisering.
- Tjekliste – hvad er vigtig at observere/gøre
- Handlingsalgoritme – hvornår skal man reagere

2. Øge kompetence niveauet
- Faste besøg af akutsygeplejersker + akutte besøg
- ”Nye øjne” – objektiv vurdering
- Øget kompetenceniveau – dygtige til den akutte sygepleje
- Kan måle CRP og Hgb

3. Øget tværsektorielt samarbejde
- Afdelingen er behandlingsansvarlig 14 dage efter udskrivelse
- Tilgængelig døgnet rundt
- Betaler IV væske og IV antibiotika
- Åben indlæggelse



Kom Trygt Hjem Interventionen



Kom Trygt Hjem Interventionen     



Kom Trygt Hjem Resultater          

Inkluderede patienter



Kom Trygt Hjem Resultater            

Demografi



Kom Trygt Hjem Resultater 

Genindlæggelser



Kom Trygt Hjem Resultater        

Behandlinger, akutbesøg og kontakter

31 patienter (31%) i interventionsgruppen er startet behandling
• 14 antibiotika

- 1 IV antibiotika

- 8 peroral antibiotika

- 5 peroral antibiotika + IV/SC væske

• 22 væskebehandling
- 17 IV/SC væske

- 5 IV/SC væske og peroral antibiotika

80%



Kom Trygt Hjem Resultater  

Overlevelse



Kom Trygt Hjem Resultater         

Mobilitet og livskvalitet



Kom Trygt Hjem Resultater          



Kom Trygt Hjem Erfaringer         

Erfaringer fra et regionalt perspektiv:

• Tidlig opsporing af sygdom – relevant efter udskrivelse

• Brug af kompetencer på tværs – nedbryd silotænkning

• Behandlingsansvar



Kom Trygt Hjem Erfaringer         

Erfaringer fra et regionalt perspektiv:

Behandlingsansvar :

• Tidlig opsporing og en helhedsvurdering er en forudsætning

• Kompetenceudvikling på alle niveauer

• Læring tilbage til afdelingen

• Kræver en erfaren speciallæge / 

sygeplejerske / akutsygeplejerske



Kom Trygt Hjem Erfaringer         

Erfaringer fra et kommunalt perspektiv:

• Lettere vej til indlæggelse

• Direkte kontakt til behandlingsansvarlig afdeling

• Skemalagt observation – proaktiv



Kom Trygt Hjem Erfaringer         

Erfaringer fra et kommunalt perspektiv:

• Tryghed

• Skriftlig kommunikation understøttes mundtligt

• Dag til Dag program sætter en tydelig ramme (tjekliste)



Kom Trygt Hjem Udfordringer

Udfordringer fra et regionalt perspektiv:

• Ejerskab og følgeskab – ledelse.

• Kommuners forskellighed i organisering

• Ressourcer til at behandle patienter som er udskrevet

• Kultur ift. behandlingsansvar



Kom Trygt Hjem Udfordringer        

Udfordringer fra et kommunalt perspektiv:

• Forskellige arbejdsgange – vigtigt at kende hinandens 

arbejdsforhold. En ramme i sygehusregi og en anden ramme 

kommunalt.

• Tid til behandling – kompetencer

• Økonomi



Kom Trygt Hjem Udfordringer        

Udfordringer fra et kommunalt perspektiv:

• Spredning af ”succes projekt” – ejerskab, implementering

• Dataudveksling

• Dilemma mellem praksis læge og afdeling med behandlingsansvar

• Få patienter, fastholde kompetencer



Kom Trygt Hjem Spredning        

Spredning af Kom Trygt Hjem

• Vigtigt med stor lederopbakning for at skabe ejerskab

• E-læring som redskab i implementeringen

• Tid og ressourcer til implementering

• Mange ”projekter” personalet skal forholde sig til.

• Manglende faglighed til at overskue kompleksiteten



Kom Trygt Hjem Spredning        

Spredning til andre projekter: 

• Kom Trygt Hjem i eget hjem

• Træning for Livet (igangværende) 

• Kom Trygt Videre (igangværende)

• Projekt skærpet observation



Take Home message

Projektets vigtigste målsætninger:

1. Tidlig opsporing 

2. Kompetencer

3. Behandlingsansvar

• Tydelig samarbejdsaftale

• Skabe mening og ejerskab

• Datadrevet



Perspektivering til 
sundhedsklyngerne
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› Beslutningsstruktur både lokalt og nationalt

› Kan støtte igangsættelsen af initiativer nedefra og oppefra

› Fælles populationsansvar

› Fælles data vedr. populationen – Data på tværs

› Allerede afsatte midler til at komme i gang
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Refleksionsspørgsmål

› Hvis du ser på egen organisation, hvad kunne et lignende projekt give 

af værdi hos jer?

› Hvad ville motivere dig til at komme i gang med et lignende projekt?

› Hvad synes du, er sundhedsklyngernes vigtigste opgave i relation til 

det tværsektorielle samarbejde?



Tak for i dag –
spørgsmål eller refleksioner?


