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Geriatrisk rådgivning
Med udgangspunkt i principperne for udgående funktioner, er udviklet
en fælles model, der skal styrke hospitalernes rådgivning i
ældresygdomme (geriatri). Modellen er godkendt i
Sundhedsstyregruppen i august 2018. Efterfølgende er
Sundhedskoordinationsudvalget orienteret.
Rådgivningen giver praktiserende læger og kommunalt
sundhedspersonale mulighed for at rådføre sig med
sundhedspersonale på hospitalerne for at give borgeren den rette
behandling i nærmiljøet og dermed eventuelt forebygge en
indlæggelse eller en genindlæggelse. Rådgivning fra hospitaler skal
således bidrage til at realisere det sundhedspolitiske mål i
sundhedsaftalen 2015-18 om at reducere behovet for akutte
indlæggelser. Styrket rådgivning skal også bidrage til at realisere de
nationale mål for sundhedsvæsenet om bedre sammenhængende
patientforløb samt styrket indsats for kronikere og ældre.
Ældresygdomme er valgt som emne for en styrket rådgivning, fordi
den demografiske udvikling betyder, at der kommer flere borgere
med geriatriske problemstillinger. Det betyder et øget behov at
forebygge, at ældre borgere bliver geriatriske patienter og for at
kunne tilbyde den rette behandling til borgere med geriatriske
problemstillinger. Styrket rådgivning fra hospitaler til almen praksis
og kommuner i geriatri er et element i at understøtte dette.
Modellen for rådgivning betyder, at
 Alle hospitaler pr. 1. januar 2019 tilbyder telefonrådgivning i
forhold til ældresygdomme i dagtid til praktiserende læger og
kommunale sygeplejersker og terapeuter
 Der udvikles et fælles koncept for kompetenceudvikling og
vedligeholdelse af kompetencer i forhold til ældresygdomme,
der kan anvendes tværfagligt på tværs af de fem klynger
 De enkelte klynger udfra lokale behov og muligheder vurderer
eventuel udvikling af:
o Subakutte vurderinger. Det vil sige mulighed for,
at skrøbelige ældre kan vurderes ambulant af en
geriater på hospitalet. Vurderingen gives senest
den næstfølgende hverdag
o Rådgivning i forbindelse med udgående funktioner.
Nogle borgere er så skrøbelige, at de har behov for
at blive tilset af en geriater i eget hjem. Det kan
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ske via en udgående funktion, hvor specialister fra hospitalet behandler i
borgerens hjem – evt. ved hjælp af telemedicin. Som en del af den
udgående funktion rådgiver specialister på hospitalet borgeren, pårørende,
egen læge og kommunalt personale i borgerens hjem.
Der er konkret arbejdet videre med praksisnær læring ude i fx de enkelte
hjemmeplejegrupper. I den forbindelse planlægges en læringsportal med cases mm.
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