Område

Afdeling

Budget

Involverede kommuner

Status
Arbejdsmængden er uændret, dvs. vi får ikke flere patienter men heller ikke færre. Det virker til, at det har fundet sit
leje, men vi forventer en øgning hen over efteråret, når lungevejssygdomme for alvor sætter ind, og når ældre
mennesker glider i glatte blade eller is og brækker en knogle.

Mobilt røntgen til den ældre
og svækkede borger

Røntgen og Scanning,
Kolding Sygehus

Ca. 0,7 mio. kr./år

Alle kommuner

Udstyrsmæssigt har vi nogle udfordringer med billedkvaliteten (dette er lige blevet publiceret som artikel i et engelsk
tidsskrift), men det vidste vi fra start, ville blive et issue. Udstyret er ligeledes heller ikke så ergonomisk at betjene,
og nu hvor der er gået snart 2 år, kan vi godt se, at det ikke er optimalt for vores radiografer. Det var dog det eneste
på markedet dengang. Siden er det kommet andre aktører på markedet.
Der er færdiglavet en bacheloropgave med fokus på patientoplevelsen med udekørende røntgen, og den viser, at de
ældre demente er meget mere trygge ved, at vi kommer ud til dem, og personalet på plejehjemmene fortæller om
den store kontrast, de ser, i forhold til når deres demente beboer skal til andre undersøgelser udenfor hjemmet.

Udveksling af sygeplejersker
mellem primær og sekundær
sektor

Hjertemedicinsk Afdeling,
Sygehus Lillebælt

Ca. 0,2 mio. kr./år

Vejle Kommune

Vi kører nu i drift - dvs udvekslingen sker kontinuerlig hele året som en del af sygeplejerskernes
kompetenceudvikling. Indtil videre er det kun Vejle Kommune, vi udveksler med.
Der er fulgt ca. 50 patienter hjem siden 1. maj 2019. Derudover er mere end 40 patienter udskrevet til aflastning,
genoptræning, anden afdeling eller udskudt, således det ikke har været muligt at følge dem hjem.
Kommunerne giver udtryk for, at det er godt, og at de får langt flere oplysninger end ved andre udskrivelser, når
følge-hjem-sygeplejersken er koblet på. Følge-hjem-sygeplejersken er selv med til at sende forløbsplan og skrive
udskrivningsrapporten.

Kom trygt og sikkert hjem – et
Medicinske Sygdomme,
tværsektorielt samarbejde i
Kolding Sygehus
Geriatrien

Ca. 0,5 mio. kr./år

Alle kommuner

Der ringes fortsat til plejecentrene, men der er sjældent problemer i forhold til udskrivelsen ved kontakt til dem. Og
ellers har de nået at ringe på udskrivelsesdagen til udskrivende afdeling. Der er desuden indtryk af, at de ikke er
orienteret omkring opkaldet og dermed ikke har forberedt sig. De virker oftest overrasket over opkaldet, selvom de
først bliver kontaktet af følge-hjem-sygeplejersken 1-2 hverdage efter udskrivelsen.
Følge-hjem-sygeplejersken oplever, at der ikke er så mange henvendelser fra afdelingerne, med mindre hun er
meget synlig på afdelingerne. Det er sjældent, der er patienter fra B, der skal følges hjem.
I afdeling C er det ofte komplekse patienter, der skal have klargjort udskrivelsen. Udfordringen er lidt at afdelingerne
får tænkt følge-hjem-sygeplejersken for sent ind i forhold til udskrivelsen, således at hun bliver ringet op dagen før
eller samme dag, og det kan ikke altid effektueres i forhold til kommunen eller følge-hjem-sygeplejerskens program.

Udgående stuegangsfunktion,
Medicinsk Afdeling, Vejle
herunder akuttelefon og følgSygehus
hjem ordning

Optimeret behandling af
patienten med iltbehandling i
eget hjem

Tidlig opsporing og
behandling af komplikationer
hos patienter med hoftenær
fraktur på plejecentre

Medicinske Sygdomme,
Kolding Sygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling,
Kolding Sygehus

Ca. 1,5 mio. kr./år

Vejle Kommune

Vi har i den indledende fase tilbudt udgående stuegang til borgere på akutaflastning i Vejle Kommune – Vejle Midtby
og via en IT-baseret løsning, hvor stuegang foregår i et virtuelt rum. Dette for at få nogle erfaringer med den
udgående funktion i nærområdet. Selve den udgående stuegangsfunktion er begyndt d. 01.03.18. Her var det
kommunen, der skulle inkludere allerede udskrevne patienter. Det viste sig, at der kun var meget få patienter til dette
projekt. Målgruppen var for lille. De første 1½ år udvidede vi denne model, så alle patienter på akut aflastning i hele
kommunen fik dette tilbud.
Fra september 2019 ændrede vi organiseringen, så det er Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, der vurderer om en
patient kan udskrives tidligere, hvis der følges op med udgående stuegang. Tilbuddet gælder alle patienter, der er
tilknyttet to forskellige distrikter i Vejle Kommune samt alle plejecentre. Alene på plejecentrene er der ca. 900
borgere. Den stuegangsgående læge vurderer om, patienten skal have udgående stuegang via telefon eller
fremmøde. Til formålet er der udarbejdet en stuegangsseddel til kommunen, som de skal forberede sig ud fra inden
stuegang. Dette for at sikre et optimalt og sikkert forløb for patienten.
Der holdes projektmøder ca. hver anden måned, så der derved skabes større forståelse for de to sektorer –
kommune og hospital.
I forhold til udekørende iltbesøg har sygeplejersken besøgt 24 patienter i år både i eget hjem og på plejecentre.
Sygeplejersken har taget a-gas, foretaget LFU efter behov og medicin kontrol samt anamnese siden sidst. Der har
været personale tilstede ved de fleste besøg.

Ca. 16.000 kr./år

Alle kommuner
Ud fra spørgeskema til patienterne, er de meget glade for besøgene.
Ud fra spørgeskema til personale er vi ved at undersøge, hvad det er, de har behov for at få viden om.

Ca. 0,4 mio. kr./år

Kolding og Fredericia Kommune

Der er inkluderet 73 patienter, og 106 i kontrolgruppen. Det forløber planmæssigt.
Flere genindlæggelser vurderes at være forebygget som følge af projektet.
Pt er genindlæggelsesratioen 16% i interventionsgruppen og 27% i kontrolgruppen. I interventionsgruppen er fundet
variationer, som har betydet en yderligere opdeling.
Pr. 1. april 2019 udvidede vi projektet med et tilbud til de patienter, som udskrives til eget hjem. De får besøg af
hjemmesygeplejersken/akutsygeplejersken på tredje dagen. Her foretages vurdering sammen med borgeren udfra
tjekliste på definerede parameter, så som mobilisering, smerter, udtrapning af medicin, udskillelser, almen tilstand
mm.

