
Projekt Kom Godt Hjem Fra 
Sygehuset



Baggrund for projektet

Der er behov for en anderledes måde at støtte borgere i 
sektorovergangene som konsekvens af udviklingen i det nære 
sundhedsvæsen:
• Hurtigere udskrivelser
• Borgerne kommer hjem som behandlingskrævende patienter
• Behovet for sammensat hjælp på tværs af lovgivningen er stigende
• Mange fagpersoner og afdelinger er inde over den samme borger i 

processen
• Behov for optimering af processerne i sektorovergangene



Principper:

• Alle udskrivelser går ind et sted.
• Alle nødvendige indsatser skal kunne igangsættes direkte fra ”kom-godt-hjem-gruppen” 
• Beslutningskompetence inden for alle fagområder, herunder SUL/ SEL/ APV.
• Det skal skabe et effektivt, koordineret og sammenhængende borgerforløb der sikrer 

sektorovergangen mellem regionen og kommunen.
• Der skal være så få medarbejdere involverede som muligt i hver udskrivelse (bred 

fagkompetence).
• Skal skabe mulighed for brobyggerfunktion til regionen, men hvor forankringen 

fastholdes i kommunen.
• Vi leder opgaven - det vil sige gruppen er ledelsesmæssig forankret i hhv. Sundhed og 

Velfærdsrådgivningen med henblik på faglig udvikling og kompetencer. Ansvaret herfor 
ligger hos funktionslederne.

• Den daglige ledelse er forankret i Sundhed.



Procesplan

• Arbejdsgruppe (25 september 2018 – 28 februar 2019) bestående af 
medarbejdere og ledelse fra Velfærdsrådgivningen, Sundhed og Senior. 
Styregruppen består af den lille ledergruppe.
• Opgave til arbejdsgruppen: Udarbejdelse af konkrete driftsmodeller, hvor 

formålet med en sammenhængende og koordineret udskrivelse fra 
sygehuset indfries.
• Ansættelsesproces: 21 december-23 januar
• Drift: 1 marts 2019 – 28 februar 2020
• Evaluering: Løbende evaluering hvert halve år, både kvalitativt og 

kvantitativt



Driftsmodel:

• 1 daglig leder (Lone Bockhoff), der refererer direkte til 
funktionsledere i Sundhed og Velfærdsrådgivningen
• 2 faste medarbejdere (1 sygeplejerske og 1 ergoterapeut). 

Rehabiliteringsenheden dækker ved fravær.
• Åbningstid: kl. 9-17 i hverdage. Øvrig tid dækkes af akutteamet
• Medarbejderne har kompetence til at koordinere, igangsætte og 

visitere til tilbud efter SUL og SEL, samt vurdere og bestille APV
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Succeskriterier 

• Reducere det samlede antal medarbejdertimer i forbindelse med en 
udskrivelse
• Sikre ensartethed og objektivitet i vurdering og tildeling af tilbud i 

forbindelse med udskrivelse
• Sikre sammenhæng og tryghed i sektorovergangen for borgeren
• Forebygge unødvendige genindlæggelser og utilsigtede hændelser i 

sektorovergangene
• Genanvendelse af data, herunder god kvalitet i dokumentationen
• Styrke det tværsektorielle samarbejde mellem Hedensted Kommune og 

Region Midt
• Sikre en indgang for alle interessenter i udskrivelsesprocessen


