Evalueringen kort fortalt

Tværsektorielt samarbejde om akutområdet
-

et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommune samt
Herlev og Gentofte Hospital og de praktiserende læger

Projektets formål
Tæt samarbejdede mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommune med Herlev og
Gentofte Hospital samt de praktiserende læger skulle sikre en ensartet sygefaglig
indsats på det specialiserede område i kommunerne, for at modvirke (gen-)
indlæggelser af den ældre medicinske patient.
Projektets forløb
Der blev etableret et specialiseret hjemmesygeplejerske team (SHS-teamet) med den
opgave, at udvikle det bedste borger- /patientforløb på tværs af sektorer.
Den 16. februar 2015 startede SHS-teamet med at løse sygeplejefaglige opgaver på
tværs af de tre kommuner og hospitalerne i praksis.
SHS teamets resultater
- SHS-teamet har forhindret unødvendige (gen)indlæggelser ved 40 % af deres
besøg hos borgere.
-

SHS-teamet har kvalificeret indlæggelser, så kun borgere med et aktuelt behov
for (gen)indlæggelse, bliver indlagt.

-

SHS-teamet har bidraget til at afkorte indlæggelser for 50 borgere, som er
hjemtaget fra hospitalet til videre behandling af SHS-teamet i hjemmet eller
nærområdet/Plejecenter.

-

SHS-teamet har sikret en ensartet specialiseret sygeplejeindsats på tværs af de
tre kommuner, 7 dage om ugen i tidsrummet 7.30-23.00

-

SHS-teamet har øget mulighed for udredning og behandling af ældre borgere i
egen bolig i samarbejde med den praktiserende læge.

Rustet til fremtiden
Samarbejdet har været en succes.
SHS-temaet har haft stor betydning for både kommunernes borgere og SHS-teamets
samarbejdspartnere, og der er overvejende positive tilbagemeldinger om teamet.
Ikke alle udfordringer er løst i projektperioden, men der er opnået en række
erfaringer, der kan bruges som afsæt til det videre arbejde.
Der er fortsat uudnyttede potentialer i SHS-teamets virke, og nogle af
samarbejdspartnerne er først rigtig begyndt at bruge SHS-teamets muligheder i
efteråret 2015.
Der er fremadrettet rig mulighed for at få teamet og dets kompetencer udnyttet fuldt
ud.
Fremover skal flere opgaver om ældre syge borgere løses i kommunerne frem for på
hospitalerne. Ved et tværgående sygeplejefagligt team, som SHS-teamet, har
kommunerne sammen rustet sig til at varetage de udfordringer, som kommunerne
fremadrettet skal løse omkring borgeren i det nære sundhedsvæsen.
Kontaktdata


Projektet og de tværsektorielle aspekter
 Finn Rønholt (finn.roenholt@regionh.dk)
 Nicolai Kjems (nika@furesoe.dk)



SHS-teamets drift og dagligdag:
 Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk (aml1@balk.dk)



Det tværkommunale samarbejde og evalueringsrapporten
 Dora Fog (drf@balk.dk)

Projektdeltagere
Nicolai Kjems, Furesø Kommune
Christian Bartholdy, Herlev Kommune
Dora Fog, Ballerup Kommune
Kirsten Sander, Almen Praksis
Finn Rønholt, Herlev/Gentofte Hospital
Helle Tødt, Herlev/Gentofte Hospital
Lotte Hede, Herlev/Gentofte Hospital
Anne-Marie Mølbæk, Ballerup Kommune/SHS-teamet

