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Den Tværsektorielle Grundaftale

Samarbejdsmodel for patienter der udskrives fra hovedfunktionsniveau på
Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn eller Aalborg UH i Thisted

Indlæggelse på
hovedfuntionsniveau
på Regionshospital
Nordjylland i
Frederikshavn /
AAUH i Thisted

48 timer efter
indlæggelse:
PFP med vurderet
koordinationsbehov*
sendes til kommune

Opdateret PFP i
forbindelse med evt.
invitation til
statusmøde
Opdateret PFP i
forbindelse med
hovedfunktionsnivea
u evt. invitation til
udskrivningsmøde

Statusmøde/Udskr
ivningsmøde med
deltagelse af
relevante
kommunale
repræsentanter.
Optimalt 5 dage
inden udskrivelse

Borger udskrives:
Med GOP
Uden GOP

* ”vurderet koordinationsbehov”: Forventninger til evt. behov for statusmøde og/eller udskrivningsmøde.
Borgere der typisk vil have brug for et statusmøde og/eller udskrivningsmøde, er borgere indlagt i længerevarende
forløb og hvor der er behov for mange tværfaglige indsatser. Det drejer sig om borgerne der har
funktionsevnenedsættelser af betydning for flere livsområder, herunder eventuelt komplikationer i
behandlingsforløbet på hospitalet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen.
Møder kan foregå via video eller med fremmøde.
Efter udskrivelse: Mulighed for afklarende kommunikation mellem kommune og hospital i nær tilknytning til
udskrivelse.

Statusmøde (Video eller fremmøde)
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Formål:
• Afklare patientens/borgerens behov og aktuelle ressourcer.
• Præsentere borgercentrerede målsætninger og faglige delmål i den lagte behandlingsplan.
• Påbegynde plan for indsatser efter udskrivelse i samarbejde mellem borger/pårørende, relevant aktør fra hhv.
hospitalerne og kommunale repræsentanter.
Deltagere på mødet:
➢ Patient/borger, pårørende.
➢ Repræsentant(er) fra hospitalet.
➢ Repræsentant(er) fra kommunal myndighed.
Inden mødet er i videst mulig omfang afklaret og kommunikeret til kommunen:
• Sygdomshistorie og forløb, herunder;
- Skadestidspunkt
- Skadens placering og type
• Funktionsniveau – fysisk, psykisk og socialt.
• Foreløbige forventninger til forløbet, herunder;
- Præsentation af mål/patient og pårørendes behov og forventninger
- Konklusioner på test(s) (FIM, AMPS fx)
- Om mødet forventes at have karakter af et udskrivningsmøde.
• Sociale oplysninger
- Jobsituation,
- Forsørgelsesgrundlag,
- Netværk,
- Interesser,
- Evt. misbrug, andre sygdomme (både somatiske og psykiatriske)
- Tidligere apopleksier

Udskrivningsmøde (Video eller fremmøde)
Formål:
➢ Opfølgning og status for faglige delmål i relation til den borgercentrerede langsigtede målsætning
➢ Gøre status for patientens/borgerens funktionsniveau, rehabiliteringsbehov og aktuelle ressourcer,
➢ Dato for udskrivning aftales
➢ Præsentation af plan for indsat i kommunalt regi
➢ Orientere for næste stafetholder/kontaktperson
➢ Der laves eventuelt plan for overlevering til udfører (pleje/terapeuter med flere)
Deltagere på mødet:
➢ Patient/borger, pårørende.
➢ Repræsentant(er) fra hospitalet.
➢ Repræsentant(er) fra kommunal myndighed.
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