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December 2019 –
projektet afsluttes

GERI-kuffert Projektet
Et værktøj til styrket sammenhæng for de svageste ældre:



Egen lægeHjemmepl./akutsygepl.

Tværsektorielt samarbejde



GERI-kuffert Projektet Geriatriske afdeling
OUH Odense

Geriatriske afdeling
OUH Svendborg





”Akut”- sygepleje

= TIDLIG OPSPORING

Vi skal forhindre de blå blink! 

Følge op på pleje-
og 

behandlingsindsats

Yde proaktiv 
indsats

Forebygge 
forværring

i sygdom

… Og det er her GERI-kuffert projektet kommer ind i billedet!
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Overordnede elementer

Tværsektionelt

samarbejdeUddannelseKufferten

Sygehus

Almen praksis

IT-platform

GERI-kuffert



Kufferten

Transportabel 
blærescanner
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Natrium
Kalium
Clorid

Glukose
Karbamid
Kreatinin

Hæmatokrit
Hæmoglobin

ISTAT

QuikRead Go

C-Reaktivt Protein 
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Uddannelse 

Hjemmeplejen

Sygeplejen

Almen praksis
Sygehuset



Forebygge 
forværring

i sygdom

Yde tidlig, proaktiv 
indsats

Varetage komplekse 
pleje- og 

behandlingsbehov
Tidlig opsporing!
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https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=54193 (fri afbenyttelse) 

Indeholder både 
tekst og speak

Elearn i tidlig opsporing

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=54193


Case + test
(bestået/ikke-bestået)



4 niveauer +
”robot”  



Casen forløber med 
opgaveløsning 

undervejs



Kompetenceudviklings-kursus
For sygeplejersker som skal varetage akutfunktionen. 

3 dages varighed 

Formål: 
• At sygeplejerskerne får oplæring i anvendelse af det udstyr der er i GERI-kufferten + oplæring af venøs blodprøvetagning
• At sygeplejerskerne styrkes i deres geriatriske vurderingskompetencer med baggrund i anvendelsen af GERI-kufferten

• At sygeplejerskerne bliver bevidste om deres rolle og funktion som varetagere af akutopgaverne (fx vejledning og sparring 

med kollegaer, både tværfagligt og monofagligt)

• At alle sygeplejersker, der skal varetage akutfunktionen i de 4 kommuner modtager den samme oplæring



GTP

IT - platform

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfoovuvI7aAhUSZFAKHWS-AQIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pointofcare.abbott/int/en/offerings/istat/istat-handheld&psig=AOvVaw2w4KYI2VDDhtySC8cUZBP9&ust=1522307856747545


Tværsektoriel kommunikation
Egen læge - sygehus

For almen praksis

Egen læge kan kommunikere og få råd fra 
specialafdeling baseret på kliniske data 

For almen praksis

Udredning kan foretages ambulant med 
støtte af GERI-kufferten 

For ambulatoriet

Kan få supplerende informationer om 
patienten



Tværsektoriel kommunikation
Hjemmesygeplejen – egen læge

Øger muligheden for tidlig diagnose og
behandling

Egen læge får objektive kliniske 
informationer 

Mulighed for bedre observation af 
borgeren i hjemmet og kontrol af 

behandling 

Øger og kvalificerer 
beslutningsgrundlaget - både for 

hjemmesygeplejersken og for lægen

Indlæggelse forebygges 
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Det fint, men hvordan fungerer det i virkeligheden?



Hjemmesygepleje idag

Svækkede ældre borgere
Opfange begyndende sygdom, sætte 
behandling og tiltag i gang hurtigt

Undgå alvorlig tilstand, funktionstab 
og indlæggelse

”Sundhedsplejerske”
Kronikerne

Opfange forværring i 
eksisterende sygdom

Palliative og terminale forløb

”Dem vi kender”
Komplekse, avanceret sygdoms 

behandlinger i hjemmet
Varetage, vurdere og reagere i 

komplekse forløb

”Sygehus i hjemmet”

Kilde: National handleplan for den ældre medicinske patient (Sundhedsstyrelsen 2016)

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker (Sundhedsstyrelsen 2017)



KOMMUNE

SYGEHUS ALMEN PRAKSIS

http://www.clker.com/clipart-senior-citizen-blue-.html


Alle sygeplejersker kompetenceudvikles til at kunne varetage 

akutsygepleje. Det indebærer:

- Akutsygepleje og GERI-kursus (3 dage)

- Diplomuddannelse ved UCL

- Specialuddannelse i borgernær sygepleje

- Månedlig lokal kompetence-undervisning

Organisering af akutfunktionen



Alle sygeplejersker, med undtagelse af akutsygeplejersken, følger normale 

køreplaner og er udstyret med en sygepleje-rygsæk til basale, kliniske 

observationer:

BT, SAT, puls, temp., urinstix, akut-sårpleje m.m.

1 sygeplejerske har funktionen akutsygeplejerske – funktionen vil gå på skift.

Akutsygeplejersken er udstyret med GERI-kufferten til at kunne foretage avanceret, 

kliniske observationer:

Blodprøver m.m.

Akutfunktionen i dagvagt



Dagens akutsygeplejerske har akut-telefonen. 

Denne kan både hjemmeplejen, almen praksis, plejecentre, rehabilitering og 

sygeplejen ringe til. 

Selv varetage opgaven 

med udstyret fra

GERI-kufferten 

Vurdere om en anden sygeplejerske kender 

pågældende borger bedst og derved bør 

varetage opgaven (iht. tidlig opsporing)

Herefter kan akutsygeplejersken handle 

således:

Assistere sygeplejersken med 

kliniske målinger og være 

sparringspartner i opgaven

Aflevere GERI-kufferten hos 

sygeplejersken til selv at håndtere 

kliniske målinger, og i stedet afhjælpe 

sygeplejersken med andre opgaver 

Akutfunktionen som tidlig opsporing praksis!

Ved en opgave kan akutsygeplejersken handle på følgende måder: 



Ændret 
daglig 

adfærd

Funktionstab

Fald

Delir

Udvikling af kompetencer på alle niveauer!

• Individuel gennemførelse af kurset i grupper a 
5-8 personer (gerne tværfagligt)

• Efterfulgt af refleksion, diskussion og 
gennemgang af tidlig opsporings redskaber

• Løbende opfølgende undervisning og refleksion



At få sat tingene i system!



Borger er i habituel tilstand

Ved en til to ændringer – er fx holdt op med at vande planterne, 
er mere trist og passiv en normalt, har tabt sig, hoster mere end 

normalt osv.  

Ved flere ændringer og/eller:
Hospitalsindlæggelse er truende

Når borger kommer hjem fra indlæggelse
Ved fald

m.m.

Triage; tydelig prioritering og igangsætte rettidige 
indsatser!



Det hele i en sammenhæng;
Et eksempel fra Langeskov området, uge 10 2018:

Til triagemøde fortæller social og 
sundhedsassistent ændringer hos Karen

Akutsygeplejerske tager blodprøver med GERI-kufferten
Viser alvorligt påvirket almentilstand hos Karen!

Social- og sundhedsassistent finder at 
Karen er mere træt og mindre aktiv end 

vanligt

Læge informeres og konstaterer 
lungebetændelse

Karen sættes i antibiotisk behandling
Er hurtig tilbage til habituel tilstand

Sygeplejerske fra området tilser Karen 
og vælger at tilkalde akutsygeplejersken



KOMMUNE

ALMEN PRAKSISSYGEHUS

❶Kompetenceløft af alle personalegrupper
❷Øger og kvalificerer beslutningsgrundlaget for  sygeplejersken 
❸ Øger muligheden for tidlig diagnose og behandling
❹ Mulighed for bedre observation af borgeren i

hjemmet og kontrol af behandling 

Organisering og mulighederne ved 
GERI-kuffert
I Kerteminde

http://www.clker.com/clipart-senior-citizen-blue-.html


Yderligere tiltag:

Jeg indså at vi ikke kunne starte et sådan projekt uden styrket samarbejde med almen praksis!

Vi er derfor opstartet med 
kontinuerlige møder mellem 
hjemmesygeplejen og almen 

praksis!

Foregår fra hver 14. 
dag til hver anden 

måned, afhængig af 
lægehus

Alt fra samarbejds-
emner til konkrete 

borgersager



KOMMUNE

ALMEN PRAKSISSYGEHUS

❶Kompetenceløft af alle personalegrupper
❷Øger og kvalificerer beslutningsgrundlaget for  sygeplejersken 
❸ Øger muligheden for tidlig diagnose og behandling
❹ Mulighed for bedre observation af borgeren i

hjemmet og kontrol af behandling 

Organisering og mulighederne ved GERI-kuffert i 
Kerteminde

Styrket 
samarbejde

Læge
møder

http://www.clker.com/clipart-senior-citizen-blue-.html


KOMMUNE

ALMEN PRAKSIS

❶Kompetenceløft af alle personalegrupper
❷Øger og kvalificerer beslutningsgrundlaget for  sygeplejersken 
❸ Øger muligheden for tidlig diagnose og behandling
❹ Mulighed for bedre observation af borgeren i

hjemmet og kontrol af behandling 

Organisering og mulighederne ved GERI-kuffert i 
Kerteminde

Styrket 
samarbejde

Læge
møder

SYGEHUS

Der er også 2 andre 
meget vigtige veje på 

trekanten!! 

http://www.clker.com/clipart-senior-citizen-blue-.html


KOMMUNE

ALMEN PRAKSIS

❶Kompetenceløft af alle personalegrupper
❷Øger og kvalificerer beslutningsgrundlaget for  sygeplejersken 
❸ Øger muligheden for tidlig diagnose og behandling
❹ Mulighed for bedre observation af borgeren i

hjemmet og kontrol af behandling 

Organisering og mulighederne ved GERI-kuffert i 
Kerteminde

Styrket 
samarbejde

Læge
møder

SYGEHUS

Subakutte
tider

Styrket 
samarbejde 

omkring 
borgere 

Råd, vejledning 
og faglig sparring

Egen læge kan kommunikere og få råd fra 
specialafdeling baseret på kliniske data 

Subakutte
tider

http://www.clker.com/clipart-senior-citizen-blue-.html


Sparring

Subakut vurdering

Indlæggelse

Egen lægeHjemmepl./akutsygepl.

Tværsektorielt samarbejde



Subakut vurdering – Geriatrisk Ambulatorium

Ikke FAM-besøg eller en indlæggelse på sengeafdeling. - en planlagt ambulant geriatrisk vurdering

Foregår i Geriatrisk ambulatorium 

Oftest 4-5 timers besøg – plus kørsel!

2 – sengsstue: Der tilbydes mad, drikke, seng/stol 



Subakut vurdering – Geriatrisk Ambulatorium

Blodprøver, EKG, urinprøve og værdier måles.

Samtale og undersøgelse - mulighed for UL, Røntgen, CT-scanning mm på dagen.

Læge konfererer med Geriater

PLAN: Indlæggelse, opfølgning, afslutning, videre henvisning

Brev til patient og evt. hjemmepleje 



Subakut vurdering – Geriatrisk Ambulatorium

Ved tvivl om behov for indlæggelse

Manglende effekt af tiltag fx dysbehandlet UVI

Skæve blodprøveværdier, fx lav blodprocent

Faldtendens

Second opinion

…. eller blot sparring med geriater telefonisk



Nyt for de praktiserende læger i forbindelse med projektet:

Muligheder:

Lovet tid førstkommende hverdag

Motivation:

Specifik Information om tilbuddet til praktiserende læger i projektet

Motiverende akutsygeplejersker

Subakut vurdering – Geriatrisk Ambulatorium



Nyt i ambulatoriet i forbindelse med projektet:

Adgang til kommunale blodprøvesvar og notater

Mulighed for opfølgning ved akutsygeplejersken

Subakut vurdering – Geriatrisk Ambulatorium



Sparring

Subakut vurdering

Indlæggelse

Egen lægeHjemmepl./akutsygepl.

Tværsektorielt samarbejde

- hvordan gik det?



Sparring

Subakut vurdering

Indlæggelse

Egen lægeHjemmepl./akutsygepl.

Tværsektorielt samarbejde

- hvordan gik det?



IT-platform/GTP

Enkel at bruge – nem at komme i gang med.

Koblet op på Sygehusets platform – nem adgang 
fra sygehus

Automatiske overførsler af værdier fungerede 
ikke.

Dobbeltdokumentation i kommunen

Beslutning om envejskommunikation



GTPén: Envejskommunikation, dobbelt dokumentation 

Intet incitament til at bruge IT-platformen for kommunen 

Få brugbare oplysninger i ambulatoriet

GTP’en som kommunikationsmiddel udvandet 

Udfaset i ambulatoriet af det faste personale

Traditionel forretningsgang sektorerne imellem

IT-platform/GTP



Sparring

Subakut vurdering

Indlæggelse

Egen lægeHjemmepl./akutsygepl.

Tværsektorielt samarbejde



Tværsektorielt samarbejde
Praktiserende læger - personafhængigt

Akutsygeplejersker - praktiserende læger:

○ Manglende bagnummer

○ Bedring af samarbejde og kontakt efterhånden

Praktiserende læger - Geriatrisk ambulatorium

○ Manglende henvisninger

○ Kun ganske få henvendelser mhp. Sparring



Men… hvad virkede?

Besøg i kommunen

 Med akutsygeplejersken rundt
 Information om ”subakut vurdering” og besøg fra kommunen

Hotline:

Faglig Sparring

Kort vej til hinanden

Opstart af sygeplejefaglig rapport til ambulatoriet



Henvisning til Geriatrisk Ambulatorium GERI-kuffert-patient 87 år:
”Gennem et par dage uspecifikke klager, kan ikke helt redegøre for hvor han har ondt 

eller hvad han mærker. Adspurgt ondt i maven, samt haft ubehag i bryst og hoved.
Angiver daglig afføring og vandladning uden besvær.

Kendt hjertesvigt EF 30%, AFLI, pacemaker, lyskebrok
Afebril
BT 168/102 p 84
SAT 96%
Ingen declive ødemer
Paraklinisk upåfaldende væsketal,
Crp på 20
Bedes vurderet, har fået tid mandag d.…”

Sammenhæng i borgerforløbet?



Men… hvad virkede?

Besøg i kommunen

 Med akutsygeplejersken rundt
 Information om ”subakut vurdering” og besøg fra kommunen

Hotline:

Faglig Sparring

Kort vej til hinanden

Opstart af sygeplejefaglig rapport til ambulatoriet

Brug af akutsygeplejen



Besøg i kommunen

 Med akutsygeplejersken rundt
 Information om ”subakut vurdering” og besøg fra kommunen

Hotline:

Faglig Sparring

Kort vej til hinanden

Opstart af sygeplejefaglig rapport til ambulatoriet

Brug af akutsygeplejen

Men… hvad virkede?

Vurdering af patientforløb - tværsektorielt



SÅ… 
I forhold til det tværsektorielle samarbejde:

• Sammenhængende borgerforløb kræver lette kommunikationsveje.

• Behov for IT-modning 

• Fra problemløsning til personaflæsning

• Kommunikation sektorerne imellem – i kulissen

Investering i det sammenhængende forløb
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Før
1. Individuelle, 

erfaringsbaserede 
observationer

2. Varierende grad af 
opfølgning og faglig 

sparring

3. Sygeplejerskerne blev 
sjældent involveret når der 

var begyndende 
sygdomstegn

4. Sygeplejerskerne blev 
sjældent involveret I nye 
borgere og ny-udskrevne 

borgere

Hvordan ændrer tidlig opsporing vores arbejde?

Efter

1. Systematiske observationer I 
en faglig ramme med fælles 

sprog (TOBS, 
ændringsskemaet)

2. Daglige møder, hvor fokus er 
ændringer, koordinering, 

indsats og opfølgning (triage)

3. Vi arbejder med et 
forebyggende perspektiv

4. Sygeplejerskerne er altid 
involveret:

- Ved ændringer
- Nye borgere

- Ny-udskrevne borgere

https://www.aau.dk/digitalAssets/94/94437_opl--g-4-v.-helen-k--stel---case---implementering-af-v--rkt--jer-til-tidlig-opsporing-af-begyndende-sygdom.pdf



Forhindrer vi indlæggelser?
Borgeroplevet kvalitet

… Og virker det så?

Spørgsmål: var det akut opkald eller tidlig opsporingsopkald?

Ekstern dataindsamling i GERI-projektet

Intern dataindsamling i akutfunktionen Kerteminde



64%9%

27%

Akutte opkald - hvad har vi brugt?

Intet klinisk udstyr

Sygeplejerygsæk

GERI-kuffert

55%

45%

Endte den akutte situation i en indlæggelse?

Ja NejI 50% af tilfældene hvor akutsygeplejersken svarer 

at den akutte situation endte i en indlæggelse, kunne 
denne, efter deres vurdering, været forebygget!

Altid udløst besøg hos borgere!

 Størstedelen hvor vi ikke 
anvendte klinisk udstyr, endte i 

indlæggelser. 
(for sent?)

Akut opkald 



6%

68%

26%

Tidlig opsporing - hvad har vi brugt?

Sygeplejerygsæk

GERI-kuffert

Intet klinisk udstyr

0% af de tidlig opsporings opkald 

er ifølge akutsygeplejerske endt i 
indlæggelse

59%

41%

Har akutsygeplejersken efter sin egen vurdering, 
forebygget en indlæggelse? - på baggrund af tidlig-

opsporings opkaldet?

Ja Nej

Tidlig opsporingsopkald



Vi forebygger altså indlæggelser når vi arbejder opsporende!

50% af disse kunne have været 
forebygget (efter sygeplejerskernes vurdering)!

Passer med de praktiske erfaringer: 
Akutfunktionen virker når vi kommer ind 
tidligt i forløbet og kan se tidlige tegn på sygdom!
Akutfunktionen virker knapt så godt når vi 
kommer for sent ind i sygdomsforløbene!

Akutte opkald vs tidlig opsporing

Akut situation
 55% ender i indlæggelse

Tidlig opsporings situation
 0% ender i indlæggelse

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivude-mo7ZAhXMLVAKHWuACwMQjRx6BAgAEAY&url=https://www.armynavydeals.com/asp/products_details.asp?SKU=R1216&catid=2198&psig=AOvVaw3E5fhaa9N-KGEuuz3qT3qd&ust=1517900586240131


Tidlig opsporing
- Forebygge begyndende sygdom

- Samarbejde mellem 
SSH/SSA/SPL/akutspl./læge/sygehus

- Tidlig opsporingsredskaber
- GERI-kuffert

Akut situation
- Forebygge akut indlæggelse

- Nogen tilkalder akut hjælp
- Akutteam; målinger, værdier, 

akutvurdering

Når borgerens funktionskurve falder …

Inspireret af Sidsel Vinge d. 4/3-19

Team … 

System … - sammen kan vi utroligt meget!

http://www.clker.com/clipart-senior-citizen-blue-.html


Spørgsmål?
Kommentarer?


