strategisk ledelse
af det nære sundhedsvæsen

Hjælp til klinisk vurdering af ældre medicinske patienter
(>65år)
For at den syge medicinske patient ≥65 år tilbydes det bedste forløb ved akut opstået eller forværret
sygdom opstartes et pilotprojekt den 1. oktober 2016 i Randersklyngen, hvor de praktiserende læger kan få
hjælp til klinisk vurdering af den ældre medicinske patient ≥65 år af kommunernes sygeplejersker.
Patienter, der indlægges via AMK (1-1-2) indgår ikke i pilotprojektet.
Målet med pilotprojektet er:
l

flere hensigtsmæssige akutte indlæggelser

l

flere hensigtsmæssige akutte behandlinger i eget hjem

l

flere hensigtsmæssige indlæggelser på akutpladser i kommunerne

Pilotprojektet
Et aktuelt kendskab til borgeren er en af forudsætningerne for at kunne visitere borgerne til det bedste tilbud
i tilfælde af akut opstået eller forværret sygdom. En forudsætning herfor er en konkret klinisk vurdering samt
måling af vitale parametre (puls, bevidsthed, respiration, temperatur og systolisk blodtryk). Denne vurdering
kræver tilstedeværelse hos borgeren af enten læge eller sygeplejerske.
Da det ikke altid er muligt for den praktiserende læge at aflægge besøg hos borgeren, tilbyder
kommunernes sygeplejersker i dette pilotprojekt at hjælpe med den kliniske vurdering i det
omfang, lægerne ønsker det.
Lægen kan få hjælp af kommunernes sygeplejersker i tidsrummet kl. 8-16 Mandag til Fredag
begge dage incl.
Alle kommuner har en maksimal responstid på to timer.

Fremgangsmåde
Hvis en lægen bliver anmodet om sygebesøg til en borger inden for målgruppen , kan lægen gøre følgende,
hvis borgeren er indforstået hermed:
Lægen kontakter den kommunale sygeplejerske telefonisk og anmoder om et besøg hos
borgeren.

•

l

•

Lægen informerer om borgeren og aftaler opgavens omfang og formål med
sygeplejersken.

•

Når sygeplejersken har besøgt borgeren, melder sygeplejersken tilbage til lægen telefonisk
og evt. skriftligt.

Al kontakt bør være direkte mellem lægen og sygeplejersken for at sikre, at vital information ikke går tabt.

Ved hver kontakt aftales tilbagemelding fra
sygeplejersken til lægen.

Honorering: Der er indgået en bilateral honoringsaftale for en ”særlig Kommunal
telefonkonsultatation ” ( K-TK.) der svarer til konsultationstakst 0101. se særskilt dokument.

Telefonnumre:

Randers
kommune

89 18833

Favrskov
kommune

30 54803

Norddjurs
kommune

20 32100

Syddjurs
kommune

24 80890

Modellen er udarbejdet af repræsentanter fra kommunerne,
Regionshospitalet Randers samt almen praksis under
Sundhedsstrategisk ledelse.

