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Sygeplejersker og assistenter i Ældre og Omsorg
At bedre livskvaliteten for ny udskrevne ældre skrøbelige borgere
gennem at etablere et struktureret samarbejde mellem hospitalet,
praktiserende læge og sygeplejersken i kommunen.
• At nedbringe antallet af tilbagefald og dermed genindlæggelser
for ny udskrevne borgere igennem at optimere medicinering
og opfølgning på hospitalsbehandling.
• At sikre, at der bliver taget initiativ til relevante visiterede
kommunale ydelser, herunder hverdagstræning.
Aftalen gælder borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der har
været indlagt på et hospital.
Såvel hospitalspersonale, primærsygeplejerske/social og sundhedsassistenter som praktiserende læge kan tage initiativ til et opfølgende hjemmebesøg hos en borger, der vurderes til at være en
skrøbelig ældre borger. Borger skal give samtykke til hjemmebesøget.
Såfremt det findes relevant at foretage et hjemmebesøg, aftales
omfanget af og datoen herfor, og der gennemføres et hjemmebesøg,
alternativt en fælles konsultation med deltagelse af borgeren, primærsygeplejersken, lægen og eventuelle pårørende. Pårørendes
deltagelse i hjemmebesøget forudsætter samtykke fra borgeren.
Hjemmebesøget kan efter behovsvurdering indeholde følgende elementer:
•

•
•
•
•
•

Medicingennemgang – effekt, dosering, indikation / kontraindikationer, kompliance, bivirkninger, interaktioner, behandlingsvarighed, ressourceanvendelse, polyfarmaci vurderes i forhold til eventuelle bivirkninger.
Generel helbredsvurdering – kendt sygdom, ernæring, motion, sanser (hørelse og syn), inkontinens, obstipation og de 5
D’er – depression, demens, delir, droger og druk)
Vurdering af borgerens funktionsevne
Justering/tilpasning af den personlige og praktiske hjælp
Behov for varige hjælpemidler
Eventuelle boligændringer

Hvis der under besøget er aftalt en ændring i medicineringen, reviderer lægen medicinlisten i FMK.

Lokale tillæg

I KMD Care disponeres sygeplejeydelserne:
- Opfølgende hjemmebesøg, planlægning
- Opfølgende hjemmebesøg, med læge
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Rammeaftale vedr. honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende
hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden – godkendt 04.09.13
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