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Program

• Hvad er Fleksible Indlæggelser?

• Det sygeplejefaglige perspektiv – Hospitalet

• Det sygeplejefaglige perspektiv - Akutteamet

• Hvad ved vi indtil videre om effekt



”Udfordringen”





Hvad er Fleksible Indlæggelser?



Hvem har fået Fleksible Indlæggelser

Antal

Kronisk obstruktiv lungesygdom 200

Hjertesvigt- og flimren 350

Leverfunktionsnedsættelser 50

Inflammatoriske tarmsygdomme 400



Hvem har fået Fleksible Indlæggelser

Almen praksis

Hospital



Et simpelt sundhedsvæsen

Almindeligt forløb Fleksible Indlæggelser



Den akutte forværring

Tid

Sygdomsbyrde

Almindeligt forløb

Fleksible Indlæggelser



Hvad siger tallene?



Erfaringerne

• Generelt for alle patienter: 
• fører ikke til flere indlæggelser

• Højrisiko patienter (>0 indlæggelser i før perioden)
• Indlæggelser reduceret med 48%

• Sengetimer reduceret med 57%

• Akutte ambulante kontakter reduceret med 81%

• Intensive indlæggelser reduceret med 100%

• Kvalitative resultater
• “(...) De kender mig jo deromme (...) Det betyder meget. (...) Det er også trygt 

at komme om i kendte omgivelser. Det er noget andet end at komme på et 
sygehus, hvor du stort set ikke kender dem der dukker op”

• “(...) Det betyder alt. Det gør det. (...) Så har jeg dem dernede, og de har en 
beroligende virkning på mig”

• “Det har betydet stort set alt (...) Det har gjort hverdagen nemmere og 
tryggere. Og jeg vil meget stærkt understrege, meget tryg”



Hvad siger patienterne?

“(...) Det betyder alt. Det gør det. (...) Så har jeg dem dernede, og de har 

en beroligende virkning på mig”

“Det har betydet stort set alt (...) Det har gjort hverdagen nemmere og 

tryggere. Og jeg vil meget stærkt understrege, meget tryg”

“(...) De kender mig jo deromme (...) Det betyder meget. (...) Det er også 

trygt at komme om i kendte omgivelser. Det er noget andet end at komme 

på et sygehus, hvor du stort set ikke kender dem der dukker op”



Hvad siger personalet?

Altså, vi favner dem mere og de skal ikke sådan igennem egen læge eller 

vagtlægeordningen. 

Altså, de kender os og vi kender dem."  Sygeplejerske

"Så ligeså snart vi hører, at nu ringer hr. Hansen; vi kender hans 

sygedomshistorie og vi ved, når han siger sådan, så har han sikkert helt ret"  

Sygeplejerske

"Det forhindrer akutte indlæggelser, idet patienten ringer til nogen, der har 

indsigt i patientens historie. Vagtlæge, præhospital og Akutafdelinger 

bypasses" Overlæge



Tak!


