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       Beskrivelse af det Opfølgende hjemmebesøg, Aalborg Kommune  
 

Baggrund 

Aalborg Kommune har siden 2011 deltaget i projektet ”Den gode overgang, opfølgende 

hjemmebesøg”, som nu er afsluttet.  

Fremover skal de mest sårbare patienter, der udskrives fra sygehuset, tilbydes et ”Opfølgende 

hjemmebesøg”. 

 

Formål med besøget 
Formålet med besøget er at sikre, at patienten får den rette behandling og hjælp, med henblik 

på at genindlæggelse undgås, og livskvaliteten dermed bedres for patienten. 

 

Ansvar 

Områdesygeplejerskerne er ansvarlige for drift af ”Det opfølgende hjemmebesøg” i 

hjemmesygeplejen. 

Epikrise 

I sundhedsaftalerne er det aftalt, at lægen skal modtage udskrivningsbrev, epikrise fra 

sygehuset senest 3 dage efter udskrivelsen. 

Målgruppen og kriterier 

Som udgangspunkt patienter over 65 år, der har været indlagt på et sygehus i Regionen, 

herunder psykiatriske afdelinger, som udskrives til egen bolig, herunder plejehjemsbolig, og 

som opfylder mindst et eller flere af følgende kriterier: 

Helbredsmæssige kriterier 

 Stort funktionstab eller ændret helbredsstatus ift. perioden før indlæggelse 

 Kronisk og alvorligt syge patienter 

 Udvikling af begyndende demens, hvor der ikke er påbegyndt demensudredning 

 

Organisatoriske kriterier 

 Mange genindlæggelser 

 Akutte indlæggelser med lang indlæggelsestid 

 Patienter, hvor mange aftaler skal koordineres 

 

Sociale kriterier 

 Skrøbelige og usikre patienter  

 Patienter med spinkelt netværk 

 Patienter, hvor ægtefælle nyligt er død  
 
 
Ikke i målgruppen 

 Patienter, der udskrives til planlagt genindlæggelse 

 Patienter, der udskrives til rehabiliteringsophold 

 Patienter med svær demens 

 Patienter, der udskrives til terminal pleje 

 Patienter i fortsatte ambulante forløb i sygehusregi  
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Udvælgelse til besøg 

1. Ved udskrivelsen vurderer sygehuset, evt. i samarbejde med udskrivningsenheden, om 

patienten er i målgruppen for et ”Opfølgende hjemmebesøg”. Sygehuset beskriver 

deres vurdering i plejeforløbsplanen til kommunen. 

 

2. Udskrivningsenheden eller evt. den koordinerende sygeplejerske i hjemmesygeplejen 

sætter kryds på det sygeplejefaglige oplysningsskema, hvis patienten opfylder 

kriterierne og de finder besøget relevant. 

 

3. Sygeplejersken, der skal ud til patienten, vurderer ligeledes, ud fra sit kendskab til 

patienten, om hun er enig i relevansen af besøget, eller om der er et alternativ, eks. om 

der alene er behov for at lave en medicingennemgang. 

 

4. Sygeplejersken kontakter patienten og fortæller om formålet med besøget og indhenter 

patientens samtykke til besøget. 

 

5. Ønsker patienten besøg evt. med pårørende, kontaktes lægen pr. edifact med 

journalstandardnotat: Opfølgende hjemmebesøg, for aftale om besøg helst indenfor 8 

dage efter udskrivelsen.  

 

Det er lægens afgørelse, om besøget skal gennemføres. 

Hvis lægen beslutter at foretage besøget, sendes en medicinliste til lægen via edifact, hvis 

patienten endnu ikke er tilknyttet til FMK.   

 

Opfølgende hjemmebesøg - indhold 

”Opfølgende hjemmebesøg” er en samtale om patientens helbred og trivsel. Under besøget 

drøftes indlæggelsen og den videre behandlingsplan, gennemgang af patientens medicin og 

eventuelle behov for genoptræning.  

Besøget afholdes i patientens hjem med lægen og hjemmesygeplejersken og tilstræbes afholdt 

senest 8 dage efter udskrivelsen, men gerne før.  

 

Registrering i Care 

Indsatsen registreres i Care under indsats 0.4.1 Opfølgende hjemmebesøg. 

 

Hjemmebesøgets indhold  

Indholdet er beskrevet i Paragraf 2 aftaler mellem almen praksis og Regionen.  

1. Medicingennemgang som vurderes efter følgende kriterier 

 Effekt 

 Dosering 

 Indikation, kontraindikation 

 Compliance 

 Bivirkninger 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/nordjylland/administration/paragraf-2-aftaler/
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 Interaktioner 

 Behandlingsvarighed 

 Pris 

 Derudover bør hensigtsmæssig polyfarmaci vurderes i forhold til eventuelle 

bivirkninger 

 

2. Generel helbredsvurdering af kendt sygdom, ernæring (D- vitamin og kalk) motion, 

sanser,(hørelse og syn), inkontinens, obstipation, og de 5 D’er (depression, demens, 

delir, droger og druk) 

 

3. Vurdering af patientens funktionsevne 

 

4. Sammen med hjemmesygeplejersken vurdering af om der er behov for:  

 Justering af / tilpasning af de personlige og praktiske hjælp 

 Brug for varige hjælpemidler 

 Eventuelle boligændringer 

 Er der behov, er det hjemmesygeplejersken, der kontakter visitationen 

 Lægen opdaterer og ajourfører medicinliste på FMK efter besøget 

Efterfølgende dokumenteres, registreres og følges op på aftaler fra besøget. 

 


