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Forkortelser og definitioner 

Edifact MedCom Standard: EDI-løsning (Electronic Data Interchange), som er en elektronisk 

korrespondance, der kan anvendes til sikker overførsel af fortrolige data mellem 

hjemmepleje og praktiserende læger 

FPAS Fyns Patient Administrative System 

GERI-kuffert Udstyr til kliniske målinger med 3G/4G interface 

GERI-kuffert projektet SATS-pulje projekt, der bygger på og er en efterfølger til PAATH projektet 

GTP Generisk Telemedicinsk Platform (tidligere kaldet Shared Care Platformen; SCP) 

Hjemmepleje Vest Hjemmeplejedistrikt Vest omfattende den geografiske vestlige del af kommunen; 

benævnes også Distrikt Vest 

Hjemmepleje Øst Hjemmeplejedistrikt Øst omfattende den geografiske vestlige del af kommunen; 

benævnes også Distrikt Øst 

IV Intravenøs 

PAATH Prevention of Acute Admissions by Telehealth 

POCT Point-of-Care-Testing 

Saturation Iltmætning 

SCP Shared Care Platform (nu kaldet Generisk Telemedicinsk Platform; GTP) 

UVI Urinvejsinfektion 
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Sammenfatning 

Fremtidens færre sygehussenge og en samtidig demografisk udvikling med flere og flere ældre, 

nødvendiggør en nytænkning af levering af sundhedsydelser. Antallet af ældre, der indlægges akut på 

sygehuset, er stigende både absolut og relativt set ift. aldersgruppen. Ydermere er kommunerne pålagt et 

medfinansieringsbidrag til Regionerne, som udløses når en borger indlægges. Således har såvel Regionerne 

(sygehusejerne) og kommunerne en økonomisk interesse i at holde antallet af akutte indlæggelser nede og, 

om muligt, at reducere disse. Flere indlæggelsesforebyggende tiltag er sat i værk igennem de senere år, 

herunder iværksættelse af kommunale akuthjemmeplejeteams (”akutteams”) til tidlig opsporing af 

begyndende sygdom. Sundhedsstyrelsen har i 2018 udgivet en række anbefalinger til hvordan akutteams 

kan organiseres og fungere i de danske kommuner. Imidlertid kan tidlig opsporing af sygdom hos den ældre 

borger være en udfordring pga. flere forhold: eksisterende multisygdom, atypiske symptomer, stress-udløst 

påvirkning, evt. svigt af andre organer (Domino-effekt), samt fejltolkning af symptomer som værende 

aldringsudløste og ikke sygdomsudløste.  

Med inspiration fra KOL-kufferten har vi udviklet GERI-kufferten, og i nærværende demonstrationsstudie 

afprøvet implementeringen af denne i en eksisterende akut hjemmepleje funktion. Der er således ikke tale 

om et egentlig effektstudie, selvom vi har inddraget og koblet oplysninger om akutteam besøg med akutte 

indlæggelser. 

GERI-kufferten indeholder udstyr til basale kliniske helbredsmålinger og blodprøver. Målingerne foretages 

af en sygeplejerske hjemme hos den ældre borger, og resultaterne uploades til en IT-platform (Generisk 

Telemedicinsk Platform; GTP), som kan tilgås af tværsektorielle partnere. De objektive målinger har haft til 

formål at kvalificere kliniske beslutninger for såvel hjemmesygeplejen og behandlende læge. Kuffert-

løsningen blev implementeret i Svendborg Kommune hhv. 1. juni 2016 i Hjemmepleje Vest (også benævnt 

Distrikt Vest), og 1. oktober 2016 i Hjemmepleje Øst (også benævnt Distrikt Øst).  

Oprindeligt var den samlede observationsperiode for begge distrikter (’usual care’ + ’intervention’) fastsat 

til 11 mdr., dvs. fra 1/1 2016 til 30/11 2016. Imidlertid medførte tekniske problemer med GTP’en at 

interventionsperioden med GERI-kufferten blev udsat med 2 måneder for begge distrikter, hvilket ift. den 

oprindelige observationsperiode ville have reduceret længden af intervention i både Vest og Øst. Imidlertid 

var akutsygeplejerskernes subjektive erfaringer så positive at Svendborg Kommune valgte at køre videre 

med GERI-kufferten ud over den oprindelige observationsperiode. Det har muliggjort indhentning af et 

betydeligt større datamateriale, hvor vi har anvendt systematisk registrering af akutteamenes besøg i 

begge hjemmeplejedistrikter i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017. Intervention med GERI-

kufferten startede 1. juni 2016 i ’Hjemmepleje Vest’, og 1. oktober 2016 i ’Hjemmepleje Øst’. 

Interventionsperioderne har således været hhv. 19 mdr. og 15 mdr.  

Der er gennemført kvalitative interviews samt kvantitative analyser af akutte indlæggelser, før og efter 

indførelse af GERI-kufferten i akutteamenes arbejde. Ligeledes er der foretaget analyser i henhold til MAST 

modellen. 

GERI-kufferten blev særdeles godt modtaget af akut sygeplejerskerne og deres kolleger i hjemmeplejen, og 

det har således været muligt at gennemføre de sundhedsfaglige aktiviteter som planlagt. 

Akutsygeplejerskernes tilfredshed skyldes især at de har fået flere objektive ’værktøjer’ til at vurdere ældre 

borgere under mistanke for begyndende akut sygdom, og de angiver dette som en stor tilfredsstillelse for 

deres sygeplejefaglige virke, ligesom at de har fået objektive værdier til sygeplejefaglig beslutningsstøtte. 
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De praktiserende læger reagerede alle positivt på at modtage objektive kliniske observationer, og har rost 

akut-teamene. 

Der har været udfordringer med inddragelse af almen praksis på det overordnede plan, hvilket har påvirket 

kommunikationen til praksis lægerne, især vedr. adgang til GTP’en, og information om muligheden for 

subakut geriatrisk specialistvurdering på Svendborg Sygehus.  De praktiserende læger har været glade for 

information (telefonisk eller via Edifact) fra akutsygeplejerskerne vedr. de kliniske hjemmemålinger, men 

har ikke ønsket at tilgå GTP’en pga. frygt for øget tidsforbrug. Desuden har de ikke benyttet sig af 

muligheden for en subakut vurdering i geriatrisk ambulatorium, men fortsat med at anvende den 

almindelige indgang til sygehusspecialisterne via Svendborg Sygehus Fælles Akut Modtagelse (FAM). Der 

har således i projektperioden ikke været en eneste patient henvist til subakut geriatrisk vurdering.  

På den teknologiske side har den anvendte løsning været under udvikling i hele projektperioden, og 

arbejdet med integrationer har været krævende. Dog har projektet været en succes for kommunen, som 

har valgt at fortsætte efter PAATH projektets afslutning. Desuden har PAATH resultaterne været så lovende 

at GERI-kuffert konceptet videreføres i større skala i SATS-pulje projektet: ”GERI-kufferten  

– et værktøj til styrket sammenhæng for de svageste ældre” (2017-2019).  

Selv om PAATH er et demonstrationsprojekt var det forventningen at GERI-kufferten med dens 

telemedicinske hjemmemonitorering ville kunne reducere behovet for akutte indlæggelser, kontakter til 

primær læge, samt hjemmeplejeydelser. Men samlet set har projektet vist, at det er muligt at 

implementere et nyt telemedicinsk værktøj, samt delvist at reducere behovet for akutte indlæggelser. I 

dette før-og-efter design har vi således kunnet demonstrere et signifikant fald i plejedistrikt ’Hjemmepleje 

Vest’ (både for alle hjemmehjælpsmodtagende ældre og for 70+-årige), men ikke i ’Hjemmepleje Øst’ 

(ingen forskel for hjemmehjælpsmodtagende ældre; signifikant flere indlæggelser for 70+-årige). Det skal 

bemærkes at ’Hjemmepleje Vest’ havde en længere GERI-kuffert periode end ’Hjemmepleje Øst’, hhv. 19 

mdr. og 15 mdr., hvilket kan have bidraget til det signifikante positive resultat i ’Vest’. Hvad angår 

forventningerne til at reducere kontakter til primær læge, samt hjemmeplejeydelser, har det ikke været 

muligt at indhente systematiske oplysninger herom.  

Et væsentligt resultat af demonstrationsprojektet er imidlertid, at det har været muligt at implementere 

GERI-kufferten som et arbejdsredskab i en eksisterende organisation. Denne positive effekt er formentlig 

resultatet af at akuthjemmesygeplejerskerne finder at hjemmemonitoreringen optimerer deres akutte 

arbejde, og bidrager til sygeplejerskernes følelse af at levere større kvalitet i deres sundhedsfaglige arbejde. 

Svendborg Kommune har med baggrund i deres positive erfaringer valgt at fortsætte med at anvende GERI-

kufferten efter projektperiodens udløb.  
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Introduktion 

Baggrund 
Jo højere alder, desto større risiko for 

multisygdom (Barnett et al., 2012) og akut 

indlæggelse (Statistikbanken; IND01: 

Indlæggelser efter område, diagnose (99 

gruppering), alder og køn; 2006-2016). Om blot 

20 år vil antallet af 80+-årige i Danmark være 

øget med næsten 100 %, dvs. fra ca. 257.000 i 

2018 til ca. 498.000 i 2038. I 2048 vil der være 

611.000 (138% øgning) (Statistikbanken; 

FRDK118: Befolkningsfremskrivning 2018 for hele 

landet efter herkomst, køn og alder). Danmark 

har, som andre industrialiserede lande, 

gennemgået en reduktion af hospitalssenge siden 

1970’erne, og yderligere reduktioner er planlagt i 

Danmark ifm opførelse af de nye danske 

supersygehuse. Således planlægges den danske 

hospitalssengekapacitet reduceret med ca. 20-25 

% (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 

2008), hvilket står i kontrast til det stigende antal 

meget gamle, som samtidig er dem der ikke kun 

bliver hyppigst indlagt akut, men også bliver det i 

stigende grad i dag (2016) sammenlignet med for 

10 år siden (2006). (Figur 1) (Kilde: Danmarks 

Statistik).  

 

 

Figur 1. Akutte indlæggelser pr. 10.000 indbyggere i 2006 og 
2016. Y-aksen viser aldersgrupperne, og X-aksen antal akutte 
indlæggelser (inkl. genindlæggelser) per 10.000 indbyggere 

 

Ældre patienter er en større diagnostisk udfordring end yngre af flere grunde: For det første kan de have 

ukarakteristiske symptomer på en given sygdom (Grosmaitre et al., 2013; Manning, 2013; Savelieva & 

Camm, 2000; Vaz Fragoso et al., 2013). For det andet er den ældre patient ofte præget af multimorbiditet 

(multisygdom), dvs. flere samtidigt forekommende sygdomme (Barnett et al., 2012). For det tredje er 

mange ældre prægede af aldrings-associeret funktionstab hvad angår kognitiv eller fysisk kapacitet, eller 

ændringer i disse, hvilket dels kan maskere symptomer på akut sygdom, dels være eneste observerede 

symptom på selv alvorlig sygdom. Endelig er tidlig diagnostik af svækkede ældre begrænset af den 

nuværende organisering af primærsektoren, hvor telefontiden til lægepraksis er begrænset, 

lægekonsultationstiderne korte og med fokus på enkelt-diagnoser (1 konsultation = 1 sygdom), hvorved der 

ikke tages højde for den ældre multisyge patient. Endelig køres der færre lægebesøg i dag end tidligere. 

Ikke desto mindre er tidlig opsporing, og specifikke, hurtige diagnostiske tiltag særligt nødvendige for 

rettidig behandling af ældre patienter, så at de undgår forværring af den akutte sygdom, domino-effekt på 

andre organer, og yderligere eskalering af tilstanden med risiko for permanente funktionstab (Covinsky et 

al., 2003).  
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Men også hospitaliseringer i sig selv kan, ud over den umiddelbare positive effekt af akut diagnostik og 

behandling, også medføre sekundære uhensigtsmæssige hændelser i form af øget risiko for udvikling af fx 

akut konfusion (Zuliani et al., 2013), funktionstab (Covinsky et al., 2003) og hospitalsrelaterede infektioner 

(Taylor & Oppenheim, 1998).   

Akutte indlæggelser kan i sagens natur ikke planlægges, og ydermere anses en del af dem for at være 

uhensigtsmæssige og forebyggelige (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2008). Med den pågående 

reduktion af sengekapacitet i det danske sygehusvæsen fokuseres der netop på forebyggelse af akutte 

indlæggelser (Kommunernes Landsforening, 2010). Et nyligt dansk studie har vist, at der er et signifikant 

øget træk på primære sundhedsydelser især i de sidste 2 mdr. op til en akut korttidsindlæggelse (Fournaise, 

Espensen, Jakobsen, Rønhof, & Andersen-Ranberg, 2017), hvilket understøtter at tidlig opsporing og 

målrettet intervention har potentiale til at forebygge akut indlæggelse.  

Telemedicin anses for at være et middel til at forebygge akutte indlæggelser, men evidensen er sparsom og 

hidtidige studier har været målrettet patienter med enkelt-diagnoser, og ikke multisyge skrøbelige ældre. 

Flere oversigtsartikler baseret på telemedicinske interventionsstudier har således været rettet mod fx 

hjertesvigt, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes etc. Det er ikke lykkedes at identificere 

interventionsstudier rettet mod den akut syge ældre patient uden en specifik diagnose.  

I lyset af den igangværende demografiske udvikling og projektering af reduktion af hospitalssenge, er der 

behov for nytænkning vedr. behandlingen af ældre borgere i det danske sundhedsvæsen. Ligeledes er der 

behov for udvikling af alternative metoder, hvorved man dels kan diagnosticere en potentielt 

indlæggelseskrævende sygdomstilstand hurtigt, dels iværksætte og monitorere en given 

sygdomsbehandling i patientens eget hjem, evt. med supplerende ambulant hospitalsudredning i geriatrisk 

regi1. Forbedret tværsektoriel samarbejde, indførelse af kommunale akut hjemmeplejeteams, samt fokus 

på forebyggelige indlæggelser er beskrevet i Strategi for Digital Sundhed2, hvor der er udpeget en række 

indsatsområder. Fælles for disse er at indsamling af digitale sundhedsdata fungerer med borgeren som 

aktiv partner, hvorved borgerens behov er i centrum, samtidig med at de sundhedsprofessionelles arbejde 

lettes, - dog under forudsætning af en stærk digital sammenhæng.   

PAATH – Prevention of Acute Admissions by Telehealth 
I Danmark leveres den primære sundhedstjeneste af praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje, 

mens den sekundære leveres af regionernes sygehuse. I alle landets kommuner findes et særdeles 

velfungerende hjemmeplejesystem, som yder behovsbestemt service 24/7. Fra 1. januar 2018 har alle 

kommuner skullet oprette døgndækkende akutteams bemandet med sygeplejersker og med kompetencer 

til at vurdere og monitorere ældre borgere med akut indsættende symptomer. Ved behov for læge 

kontakter akutteamene borgerens praktiserende læge/vagtlæge.  

I Svendborg Kommune har man siden juni 2013 haft akutteams i to geografiske områder, hhv. distrikt Øst 

og distrikt Vest. Kommunen har registreret akutteamenes aktiviteter på individ niveau, ved at registrere 

hvert enkelt akutteambesøg, samt årsag til besøg. Registreringen er foregået i perioden 1. januar 2015 – 31. 

december 2017.   

                                                           
1 Geriatri er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med sygdomme hos ældre. Geriatriske patienter er kendetegnede 
ved at lide af flere samtidige sygdomme og ofte desuden fysiske og mentale funktionstab 
2 Ref.: Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle. Strategi for digital sundhed 2018-2022. Sundheds- 
og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL 
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PAATH projektet har netop fokus på akutteamenes arbejdsområde, dvs. akutte hjemmebesøg hos 

skrøbelige borgere. Akutte hjemmebesøg sker efter henvendelse fra den daglige hjemmepleje og efter 

samråd med den daglige sygeplejefaglige leder. Henvendelsen er ofte begrundet med en observation af 

ændret adfærd. PAATH konceptet bygger på akutteamets kompetencer og anvendelse af transportabelt 

telemedicinsk udstyr samlet i en værktøjskasse: ”GERI-Kufferten”. GERI-kufferten indeholder udstyr til 

objektive kliniske målinger, fx blodtryk, puls, blærescanner og blodprøveanalyser, samt telemedicinsk 

udstyr til upload og real-time deling af de målte data i det fælles tværsektorielle IT-system: Den Generiske 

Telemedicinske Platform - GTP’en. Konceptets teori er at kliniske oplysninger samt objektive målinger giver 

flere informationer, der kvalificerer beslutningsgrundlaget for det videre forløb. Det gælder både for 

akutsygeplejersken, som for praktiserende læge eller Lægevagt; for førstnævnte om borgerens tilstand kan 

ses an eller om der er behov for akut lægekontakt, og for sidstnævnte om borgeren kan udredes i lægens 

praksis, via ambulant hospitalsbesøg, eller om akut indlæggelse er nødvendig.  

Formål 
Projektets overordnede formål er at demonstrere anvendelsespotentialet af nye tværsektorielle 

arbejdsgange og akutteam-understøttet telemedicinsk hjemmemonitorering til forebyggelse af akutte 

indlæggelser af ældre medicinske patienter.  Telemedicinsk hjemmemonitorering kan bidrage med 

objektive helbredsmålinger, der tværfagligt kommunikeret kan kvalificere handle- og 

beslutningskompetencer vedr. det videre udrednings- og behandlingsforløb. Som et resultat forventes 

telemedicinsk hjemmemonitorering at kunne reducere behovet for akutte indlæggelser.  

Formålet opfyldes med følgende delmål:  

 Analyse og beskrivelse af de nuværende og fremtidige telemedicinsk understøttede arbejdsgange 

 Udvikling og implementering af GERI-kuffert konceptet  

 Udarbejdelse af business case for national udbredelse af konceptet baseret på antagelser om 

forventet impact.  

 

Det overordnede evalueringsspørgsmål i PAATH er således:  

 Hvad er forudsætningerne for, og konsekvenserne af, at implementere tværsektoriel, akutteam-

understøttet telemedicinsk hjemmemonitorering af ældre medicinske patienter med henblik på 

forebyggelse af akutte indlæggelser ift. nuværende praksis? 

Afgrænsning 
PAATH er et demonstrationsstudie af telemedicinsk og tværsektorielt samarbejde til forebyggelse af akutte 

indlæggelser. Som demonstrationsstudie har projektet sine afgrænsninger ift. muligheder og resultater: 

 Der er anvendt retrospektive data i de to separate hjemmeplejedistrikter i Svendborg Kommune, 

hhv. Distrikt Vest og Distrikt Øst for en begrænset periode.  

 Borgere inkluderede i PAATH har alle haft mulighed for at blive udsat for interventionen (GERI-

kuffert), alt efter akut sygeplejerskens vurdering. Således er GERI-kufferten ikke blevet anvendt 

systematisk til alle de borgere, som akutteamene er blevet involverede i, og derved eksisterer der 

ingen sideløbende kontrolgruppe, men kun ’før’ og ’efter’ indførelse af interventionen. 

 Business casen er beregnet på grundlag af en konceptafprøvning i en relativ kort periode og 

konklusionerne skal ses i det lys.  
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 Konceptafprøvningen har ikke været mulig for alle forventede komponenter, idet subakut geriatrisk 

konsultation i Geriatrisk ambulatorium (OUH Svendborg) ikke blev anvendt af de praktiserende 

læger i projektet, selvom muligheden blev tilbudt. Det har været vanskeligt at informere de 

praktiserende læge i Svendborg Kommune via de officielle kanaler. Tidligt i projektet deltog 

Overlæge Niels Espensen, Geriatrisk afd. Svendborg Sygehus og projektmedarbejder 

Cand.Sci.San.Publ. Anders Fournaise Vestergaard i Svendborg Lægelaugs møde, hvor de fik en kort 

tid til at præsentere projektet. Der blev senere fulgt op med skriftlig information fra Geriatrisk afd., 

Svendborg, ligesom projektleder Karen Andersen-Ranberg havde et personligt møde med 

Svendborg Lægelaugs formand. Pga. vakance var det ikke muligt at opnå støtte fra Svendborg 

Kommunes lægefaglige konsulent i projektperioden. 

 For at PAATH interventionen er fuld implementeringsklar på stor skala og derved bæredygtig på 

længere sigt, vil det kræve videreudvikling og afprøvning i hht. krav om evidensbaseret praksis i 

forlængelse af PAATH’s resultater. 

 

Evalueringsdesign og metode 

Population 
I ansøgningen blev det beskrevet at undersøgelsespopulationen ville omfatte 70+-årige borgere bosiddende 

i Svendborg Kommune uanset bopælsform, civil stand eller kommunal visitation til personlig eller praktisk 

hjælp, samt fast tilknyttet praktiserende læge med praksis inden for Svendborg Kommunes geografiske 

område. 

Inklusionskriterierne var: 

 ≥70 år 

 Bosiddende i Svendborg Kommune 

 Fast tilknyttet almen praksis 

 Modtager af kommunal personlig pleje eller praktisk hjælp 

I praksis har man afveget fra kriterierne, fordi GERI-kufferten blev anvendt på alle 

hjemmehjælpsmodtagende borgere, hvor man fandt det relevant, hvorved man også fik mulighed for at 

anvende et større deltagermateriale og dermed øge den statistiske styrke: 

 Alder under 70 år har ikke betydet eksklusion. Akutsygeplejerskerne har anvendt GERI-kufferten 

ved alle relevante besøg uden skelen til alder. Dog har ældre borgere domineret i populationen 

(Tabel 1). 

  Mænd  Kvinder Alle  

 Antal 
observationer 

Median  [IQR] Median  [IQR] Median [IQR] 

Hjemmepleje Vest 3014 80 [15] 86 [12] 84 [14] 

Hjemmepleje Øst 2986 80 [16] 85 [13] 84 [16] 
Tabel 1. Aldersprofil på borgere, der har modtaget akut besøg af akutteamet i perioden 1. januar 2015 – 31. december 
2017, fordelt på hjemmeplejedistrikt og køn. Obs. en borger kan indgå flere gange (=flere forløb) 

 Borgerne kan have været tilknyttet en almen praksis uden for Svendborg Kommune, men har selv 

været bosiddende i Svendborg Kommune. 
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 Borgerne har primært været modtagere af kommunal personlig pleje eller praktisk hjælp. Dog har 

der været enkelte besøg hos borgere, hvor kommunen ikke selv kommer, men hvor det er sket på 

foranledning af den praktiserende læge via dennes kendskab til akutteamet og deres nye 

kompetencer og muligheder med GERI-kufferten.  

Hele populationen bestod af næsten 6000 observationer, hhv. 3014 observationer i ’Hjemmepleje Vest’ og 

2986 i ’Hjemmepleje Øst’. Med observationer menes antal individuelle forløb. Et individ kan have haft flere 

forløb i den 2-årige observationsperiode. Alle afvigelser har været uden konsekvens for evalueringens 

formål og har i stedet bidraget positivt , idet det har medført et større materiale uden hvilket det ikke 

havde været muligt at udføre de nødvendige statistiske beregninger. 

Data 
Projektet skelner mellem kvalitative og kvantitative data.  

Kvalitative data 
Det var forventet, at det ville være muligt at foretage en række interviews af forskellig art gennem hele 

projektperioden. således at der blev foretaget både en midtvejsevaluering og afslutningsvist.  

Det var planlagt at udføre forskellige typer og antal af interviews i projektet, dels som led i 

forløbsevalueringen, dels som afsluttende evaluering (Tabel 2).  

Forventede antal interviews som led i midtvejsevaluering 

Interview personer Antal interview Type interview 

Akutteam + almen praksis 1 Fokusgruppe 

Akutteam + almen praksis + sygehus 1 Fokusgruppe 

Forventede antal interviews ved afsluttende evaluering 

Interview personer Antal interview Type interview 

Akutteam 4 Individuelt 

Kommunal ledelse 1 Fokusgruppe 

Almen praksis 1-3 Fokusgruppe og/eller individuelt 

Sygehus, Afd. G 1 Fokusgruppe 

Patient 3 Individuelt 

Endelige antal interviews ved afsluttende evaluering 

Interview personer Antal interview Type interview 

Akutteam 1 Fokusgruppe (4 personer) 

Kommunal ledelse 1 Individuelt 

Almen praksis 1 Individuelt 

Patient/borger Ikke udført Individuelt 
Tabel 2. Planlagte og gennemførte interviews 

Resultatet har imidlertid været at der i forhold til midtvejsevalueringen ikke blev foretaget fælles 

fokusgruppeinterview med de involverede sundhedsfaglige parter, eftersom det viste sig vanskeligt at 

involvere almen praksis, og dermed den geriatriske afdeling på Svendborg sygehus. Som alternativ blev et 

møde afholdt med akutteamet omkring deres foreløbige erfaringer med konceptet og teknologien. Derved 

blev der først foretaget egentlige interviews ved afslutningen af projektet.  
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Det lavere resultat skyldes følgende: 

 Sygehuset havde overhovedet ingen aktivitet i relation til projektet, og er derfor ikke inkluderet. 

 Det blev vurderet, at der var større værdi i at lave et fokusgruppe interview med akutteamet i 

Svendborg Kommune frem for individuelle interviews idet den fælles diskussion kan være med til at 

inspirere og fremprovokere tanker og erfaringer. 

 Det var gennem statistik fra GTP og dialog med akutteam kun muligt at identificere én 

praktiserende læge, som havde anvendt det fælles kommunikationssystem i projektet. En del andre 

praktiserende læger har været involverede i GERI-kuffert forløb på forskellig vis, men ikke i henhold 

til konceptet omkring fælles adgang til data. Den manglende interesse for det fælles 

kommunikationssystem (GTP’en) skal formentlig forklares ved at de praktiserende læger ikke 

ønsker at implementere endnu ét IT-system, men ønsker kun at benytte eksisterende 

kommunikationssystemer, som Edifact systemer. Desuden kan fagpolitiske årsager også have 

medført en tilbageholdende interesse for implementeringen. Det har således ikke været muligt at 

evaluere praktiserende lægers brug af GTP’en. Overordnet set kan man anbefale at fremadrettede 

løsninger bør være simple at implementere i egen læges eget journal system. 

 Pga. helbredsrelaterede problemer (projektleder sygemeldt ½ år) på evalueringstidspunktet, samt 

efterfølgende barsel for projektkoordinator, har man ikke fået afviklet interview med 

patient/borger. Pga. interventionens karakter og indirekte borgeranvendelse samt tilstanden af de 

borgere, GERI-kufferten har været anvendt på, har det ikke været muligt at foretage patient/borger 

interview på et senere tidspunkt, idet borgene forventeligt ville have glemt indsatsen med GERI-

kufferten i deres bolig.  Supplerende kan det oplyses, at fra det efterfølgende, og på 

afrapporteringstidspunktet, igangværende GERI-kuffert projekt, ved vi at borgere, der har 

modtaget besøg af akutteamet med GERI-kuffert, ikke har kunnet skelne mellem ordinære besøg af 

hjemmeplejen og akutteamet. Vi ville således ikke i nærværende PAATH demonstrationsprojekt 

formentlig heller ikke haft mulighed for at indhente valide oplysninger fra 

hjemmeplejemodtagende borgere. Man bør erindre sig, at ældre borgere, der modtager 

hjemmepleje, hovedsageligt tilhører gruppen af svækkede ældre borgere, hvilket i sig selv 

vanskeliggør de kvalitative interviews. Tilsvarende har det heller ikke været muligt at identificere 

pårørende til borgere, der har haft besøg af akutteam. 

 

Kvantitative data 
Der er som led i en systematisk registrering af aktivitetsdata for akutteamene har man i Svendborg 

Kommune løbende indsamlet data fra kommunens to hjemmeplejedistrikter, hhv. Distrikt Øst og Distrikt 

Vest. Indsamlingsperioden er 01.01.15 – 31.12.17 (Tabel 3). Data inkluderer: 

 CPR-nummer  

 Køn  

 Dato for besøg af akutteam  

 Information om indlæggelse eller ej trukket fra det nu nedlagte FPAS (Fyns Patient Administrative 

System) 

 Hjemmeplejedistrikt (Øst eller Vest) 

 Før og efter indførelse af GERI-kuffert i Distrikt Vest; (indført 01.06.2016) 

 Før og efter indførelse af GERI-kuffert i Distrikt Øst; (indført 01.10.2016) 
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 Akutteam 
Data (start) 

Opstart og 
projekt-
etablering 

Usual Care Intervention 
Vest (Start) 

Intervention 
Vest + Øst 
(Start) 

Intervention 
Vest + Øst 
(Slut) 

Oprindelig 
projekt-
periode og 
datasæt 

 01.01.2016 01.03.2016 01.06.2016 01.10.2016 31.01.2017 

Udvidet 
tidsplan og 
datasæt 

01.01.2015     31.12.2017 

Distrikt Vest Akut team 
  

Akut team 
  

Akut team 
  

Akut team + 
GERI-kuffert 

Akut team + 
GERI-kuffert 

Akut team + 
GERI-kuffert 

Distrikt Øst Akut team 
 

Akut team 
 

Akut team 
 

Akut team Akut team + 
GERI-kuffert 

Akut team + 
GERI-kuffert 

Tabel 3. Oversigt over oprindelig dataindsamlings periode og udvidet dataindsamlingsperiode 

Vedr. registrering af indlæggelse eller ej har de kommunale data været ukomplette, hvorfor der er 

suppleret med oplysninger om indlæggelser indhentet fra regionens patientadministrative system (FPAS). 

Svendborg Kommune havde allerede i 2015 etableret et digitalt rapporteringssystem, hvori alle akut 

sygeplejerskerne skulle registrere en række observationer, fx tidspunkt for besøg, årsag til besøg, akut eller 

ikke akut besøg, akut indlæggelse, vurdering af om indlæggelse kunne have været undgået, m.fl. Imidlertid 

var det digitale rapporteringssystem for upræcist, og tillod fx sygeplejersken at indskrive en tekst, i stedet 

for en tal-værdi, som svarede til en række svarmuligheder. Yderligere kunne nogen af felterne springes 

over, hvorfor flere felter ikke var udfyldte. Alt i alt var kommunens data for ufuldstændige til at de kunne 

bruges til analyser og evaluering. Vi valgte derfor kun at anvende cpr.nr. på borgere der modtog akutteam 

besøg, og koble disse til FPAS for at identificere akutte indlæggelser. 

Der er således tale om en approksimation, hvor det er forudsat at akutteamet har haft mulighed for at 

anvende GERI-kufferten, hvor de fandt det relevant. Konkret ved vi ikke om akutteamet har anvendt GERI-

kuffertens udstyr i de individuelle tilfælde. 

Det var oprindeligt meningen at alle borgere, der modtog besøg af akut hjemmeplejen med GERI-kuffert, 

skulle registreres i GTP’en. Imidlertid viste GTP’en at have problemer med upload af kliniske data, når 

akutteamet besøgte en borger. I Perioden 01.06.2016 – 31.12.2017 (19 mdr.) blev der således kun uploadet 

data vedr. i alt 166 borgere. Det svarer til ca. 9 borgere om måneden, hvilket er lavere end forventet. 

Antallet af registrerede ”PAATH borgere” er således underrapporteret. Det skal her bemærkes at de kliniske 

målinger der blev udført med udstyret fra GERI-kufferten blev kommunikeret til egen læge via telefon eller 

Edifact.  
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Analyse 

Analysen af de indsamlede data i PAATH projektet følger MAST-modellen (Model for Assessment of 

Telemedicine)3. Derved foretages der en multidisciplinær analyse med udgangspunkt i både kvantitative og 

kvalitative data.  

I afsnittene nedenfor beskrives først MAST-modellen kort. Derefter følger en række forbehold for projekt-

specifikke omstændigheder med indflydelse på modellens anvendelse og analysens resultater, hvorefter 

domænerne i MAST analyseres enkeltvis for PAATH.  

Introduktion af MAST modellen 
MAST-modellen er en europæisk model for evaluering af telemedicin og blev udarbejdet tilbage i 2009-

2010 af CIMT i samarbejde med Nationalt Center for Telemedicin (NO) og Stirling University (UK).  

Målet med MAST er (1) at beskrive effekter og bidrage til kvalitet af telemedicinsk behandling, og (2) at 

producere et grundlag for beslutning om at indføre en telemedicinsk løsning. Med dette udgangspunkt er 

MAST således en multidisciplinær proces, der sammenfatter information om medicinske, 

samfundsmæssige, økonomiske og etiske aspekter ved brug af teknologien på en systematisk, objektiv og 

robust måde. 

MAST har været anvendt til en lang række storskala EU projekter indenfor telemedicin, men er også i 

Danmark blevet taget i brug ved at den danner baggrund for en tjekliste som det tidligere National 

Sundheds-IT (NSI) og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin tog initiativ til i 20144.  

Den primære del af MAST er den tværfaglige evaluering af teknologiens effekter. Effekterne af den 

telemedicinske løsning opdeles i syv selvstændige domæner.  

1. Helbredsproblem og karakteristika ved teknologi  

2. Sikkerhed   

3. Klinisk effekt   

4. Patientens perspektiver  

5. Økonomiske aspekter    

6. Organisatoriske aspekter   

7. Sociokulturelle, etiske and juridiske aspekter 

Forbehold 

Evalueringstype og -design  
MAST anbefaler en forudgående vurdering inden selve den multidisciplinære evaluering foretages, hvor det 

overvejes, om teknologien overhovedet er tilstrækkeligt udviklet eller modnet til, at der kan gennemføres 

effektmåling. 

Telemedicinske løsninger adskiller sig nemlig fra fx nye farmakologiske produkter ved at: 

 Ofte være baseret på ideer fra sundhedsfagligt personale  

 Teknologierne udvikles i et samarbejde mellem private virksomheder og sygehuse, kommuner mv.   

 Har en kort modningsproces 

                                                           
3 http://www.mast-model.info/Downloads/MethoTelemed_final_report_v2_11.pdf  
4 http://cimt.dk/forskning/mast/#.WWc6GoiGOUk 

http://www.mast-model.info/Downloads/MethoTelemed_final_report_v2_11.pdf
http://cimt.dk/forskning/mast/#.WWc6GoiGOUk
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 Skal indgå i et komplekst og dynamisk miljø med mange interne og eksterne faktorer, der konstant 

påvirker miljøet 

For at kunne lave reelle effektstudier kræves der en vis modenhed og stabilitet i teknologien, samt 

information om hvordan den anvendes. Ligeledes skal der være mulighed for en tilstrækkelig repræsentativ 

population til intervention og kontrolgruppe, samt at kunne indsamle oplysninger om og håndtere mulige 

bias.  

PAATH er et demonstrationsprojekt med fokus på at vurdere om GERI-konceptet er muligt og holdbart, at 

indsamle erfaringer om brugernes anvendelse og accept, samt at få forslag til en bedre brug af teknologien. 

Derved har PAATH kørt en proces, hvor man har kunnet foretage forbedringer i arbejdsgange og 

teknologien undervejs, og der har ligeledes ikke været en egentlig kontrolgruppe, men blot en ’før og efter’ 

sammenligning.  

Derved må teknologien siges ikke at være fuldt moden til et effektstudie som MAST ideelt lægger op til. 

Ligeledes lever evalueringsdesignet heller ikke op til de gældende krav i MAST.  

MAST er alligevel anvendt for at sikre den multidisciplinære evaluering, som kan danne grundlag for en 

videre proces og udvikling, men ikke som et bæredygtigt effektstudie, hvorpå man direkte kan træffe 

beslutning om overgang til drift.  

Tilgængelige data 
Der må tages forbehold for en begrænset adgang til data af både kvantitativ og kvalitativ art: 

 Det var, som angivet i afsnittet om Data, ikke muligt at skaffe al den kvalitative data man havde 

forventet, idet der er foretaget færre interviews end forventet. Generaliserbarheden af data er 

derfor usikker. 

 Tilladelsen til dataudtræk fra journalsystemer og registre er først givet ved projektets 

afslutningstidspunkt, og var forårsaget af manglende ressourcer i Sundhedsdatastyrelsen. 

Processen med at lave dataudtræk og analyse kunne derfor først gå i gang efter projektets 

egentlige ophør, men vi har valgt ikke at lave udtræk på udskrivningsdiagnoser eller journaldata, 

idet det efterfølgende GERI-kuffert projekt, som er en videreudvikling af PAATH og indført i fire 

fynske kommuner, også vil trække registerdata. Dette materiale vil være langt større og mere 

validt, idet der nu sker systematisk indsamling af data via de fire kommunale tovholdere. Evaluering 

af GERI-kufferten udføres af VIVE/Implement analyse bureau, og projektledelsen har anmodet om 

at et datasæt med Landspatientregisterdata stilles til rådighed. Derved vil det være muligt at kigge 

på aktionsdiagnoser, og især vurdere disse i forhold til de af Sundhedsstyrelsen definerede 

Forebyggelige Indlæggelser5. GERI-kuffert projektet afsluttes ultimo 2019, og den efterfølgende 

data analyse forventes afsluttet ultimo 2020.  

MAST domæner 
Herunder gennemgås PAATH projektets evaluering i form af en analyse for hver af de syv domæner som 

MAST’s multidisciplinære model foreskriver. 

                                                           
5 Forebyggelse af indlæggelser – Synlige resultater (2014). KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske 
Regioner, Finansministeriet 
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Helbredsproblem og karakteristika ved teknologi  
Domænet ’Helbredsproblem og karakteristika ved teknologi’ er mere en beskrivelse af baggrunden for 

analysen, idet den beskriver hvad det er for en patient eller befolkningsgruppe interventionen henvender 

sig til og hvad interventionen bl.a. i form af teknologien er. Afsnittet er derfor opdelt i to sektioner – 

’Helbredsproblem og befolkningsprofil’ og ’Karakteristika ved teknologien’. 

Helbredsproblem og befolkningsprofil 

En opsummering af baggrunden for projektet viser, at der ikke kun er et stigende antal ældre, men at 

andelen af ældre (70+-årige) i samfundet fortsat øges. Tabel 4 viser data fra Danmarks Statistik af 

befolkningen i dag (2018) og en prognose for 2038. Det fremgår tydeligt at både antallet og andelen af 70+-

årige vil øges markant over de kommende 20 år, og øgningen er ensartet både på kommunalt og nationalt 

plan (Tabel 4). Der henvises også til Figur 2 (side 17e). 

Svendborg Kommune Danmark 

Årstal Antal 
borgere i alt 

Antal 
personer  
70+ årige 

Andel 70+-
årige (%) 

Årstal Antal 
borgere i alt 

Antal 
personer  
70+ årige 

Andel 70+-
årige (%) 

2018 58,698 9,396 16,0 2018 5,781,107 792,422 13,7 

2038 60,607 14,101 23,3 2038 6,265,674  1,166,437 18,6 
Tabel 4: Prognosen for udviklingen i antallet af 70+ årige fra 2018-2038 

Figur 2 (næste side, side 17) illustrerer desuden hvordan de ældste aldersgrupper, defineret både som 70+- 

og 80+-årige, øges markant, mens den mest arbejdsføre gruppe, de 25-69 årige, overhovedet ikke ændrer 

sig over de kommende årtier (2018-2048)6. Det er værd at bemærke at den mest markante stigning i 

antallet ses blandt de 80+-årige, som også er den aldersgruppe med flest akutte indlæggelser, funktionstab, 

sygdomme, og kontakt til hjemmeplejen (Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, 

2016).  

PAATH har fokus på at forebygge akutte indlæggelser ved en tidligere og mere målrettet indsats over for 

netop den ældre svækkede del af befolkningen.  

 

                                                           
6 Danmarks Statistik 2018 
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Figur 2: Fremtidsprognose for den danske befolkning 2018-2048 i forhold til aldersgrupper. X-aksen viser kalenderår, Y-aksen antal 
borgere i Danmark. For hver aldersgruppe vises den procentvise stigning fra år 2018 til år 2048. (Kilde: Danmarks Statistik 

Befolkningsprognoser; udtrukket januar 2018) 

En indlæggelse er til stor gene for individet såvel som for dennes familie, og er desuden forbundet med en 

række helbredsmæssige risici, fx akut konfusion eller sygehus-erhvervede infektioner. Derfor bør akutte 

indlæggelser i videst muligt omfang undgås, dog uden at afskære den ældre borger fra relevant akut 

sygehusbehandling, når dette er påkrævet. Også på den strukturelle bane ift. udviklingen af det danske 

sundhedsvæsen, er der to store faktorer, som øger behovet for en mere effektiv indsats over for denne 

befolkningsgruppe: 

 Øget kommunal medfinansiering for indlæggelser  

Indtil udgangen af 2017 var den kommunale medfinansiering til regionerne betinget af hvorvidt en 

borger blev behandlet i det sekundære sundhedsvæsen eller ej (Sundheds- og Ældreministeriet, 

Social- og Indenrigsministeriet, 2016). Bidraget var det samme for alle aldersgrupper. I 2018 

ændredes modellen hvorved man indførte et alders-differentieret bidrag, hvor de 80+-årige 

borgere blev de dyreste. Det i sig selv har ansporet kommunerne til flere forebyggende indsatser, 

men også en højere villighed til at behandle ældre borgere i egen bolig eller på 

aflastningspladser/gæsteboliger. Det rummer imidlertid også en risiko for aldersbetinget 

forskelsbehandling, hvor de ældste borgere får en mindre aktiv behandling end yngre. Dette 

fænomen benævnes på dansk ”alderisme” (engelsk: ageism). Den mindre aktive behandling kan 

skyldes at det er sværere at få borgerens egen læge til foretage sygebesøg i borgerens hjem eller i 

en kommunal gæstebolig (midlertidigt opholdssted/aflastning). Og når lægen kommer, har 

vedkommende ikke mulighed for at tage akutte blodprøver, hvilket som hovedregel vil kunne 

bidrage betydeligt til den akutte diagnostik. Der findes hjemmelaborantordninger, men disse 
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fungerer ikke til akutte situationer. Som nævnt tidligere kan det være vanskeligt at diagnosticere 

nyopstået akut sygdom hos ældre svækkede borgere, dels pga. atypiske sygdomssymptomer, 

konkurrerende sygdomme (multimorbiditet), samt kognitiv og fysisk funktionstab. Kommunerne 

gør meget for at oplære deres faste hjemmeplejepersonale i tidlig opsporing, men en rapport fra 

KORA visa at det kan knibe med sundhedsfaglig opfølgning af den tidlige opsporing. 

 Andelen af hospitalssenge mindskes  

I de sidste 30-40 år er antallet af 

hospitalssenge reduceret væsentligt (Figur 

3)7. Og udviklingen fortsætter idet de nye 

supersygehuse forventes at yderligere 

reducere det nuværende antal 

hospitalssenge med 20-25%. Det vil særligt 

påvirke den akutte ældre medicinske 

patient, idet det i forvejen er denne 

aldersgruppe der hyppigst indlægges. Der 

er et åbenbart mismatch mellem 

hospitalssengekapacitet og det stigende 

antal ældre.  

 

Figur 3: Antal hospitalssenge per 1000 indbygger i Danmark 1970-2014. WHO 2014 

   

Karakteristika ved teknologien 

Den telemedicinske løsning er baseret på en kuffert indeholdende en række Point of Care Testing (POCT) 

måleudstyr, der kan anvendes ved akutsygeplejerskens besøg i patientens eget hjem eller på plejecentrene 

i kommunen, heraf navnet GERI-kuffert. Som interface og transmission af data fra udstyret anvendes en 

dedikeret tablet, hvorpå kun en webapplikation til opsamling og overførsel af målinger (OpenTele) samt 

kommunikationsplatformen (GTP) er installeret. 

Der har været to GERI-kufferter tilgængelige i afprøvningsperioden, én i hvert akutteam, hhv. Distrikt Øst 

og Distrikt Vest. Hvert akutteam bestod af 2 sygeplejersker, som blev oplært i brugen af udstyret, samt i 

venøs blodprøvetagning. De 2 sygeplejersker arbejdede selvstændigt og kørte derfor oftest alene ud til en 

borger, som de havde modtaget henvendelse om. Henvendelsen kom typisk fra den faste 

gruppesygeplejerske, på baggrund af underretning fra det faste hjemmeplejepersonale vedr. en given 

borger. På baggrund af de givne informationer besluttede akut sygeplejerskerne selv, hvem der skulle 

medbringe GERI-kufferten på deres tur. Det er ikke opgjort hvor ofte, der har været behov for GERI-

kufferten til begge sygeplejersker, men det kan ikke udelukkes at akutsygeplejersken uden GERI-kufferten 

har savnet den ved visse akut besøg. GERI-kuffertens indhold kan aflæses i Tabel 5.  

  

                                                           
7 WHO 2014 
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Måling/udstyr Data overførsel 

Tablet med software og netværk - 

Spirometer Automatisk via Bluetooth  

Blodtryk Automatisk via Bluetooth  

Puls Automatisk via Bluetooth  

Vægt Automatisk via Bluetooth  

Ilt/saturation Automatisk via Bluetooth  

Blodprøve: CRP (infektionstal) Manuelt  

Blærescanning (urinvolumen) Manuelt  

Temperatur8 Manuelt  

Blodprøve:  Manuelt  

Urinprøve Manuelt  
Tabel 5. GERI-kuffert udstyr og data overførselsmåde. 

 

Den overordnede IT-opsætning var opbygget som vist i figuren herunder (Figur 4): 

 

 

 

Figur 4: Anvendt teknologi og datatransmission 

 Patient/bruger-enheden, dvs. GERI-kufferten blev leveret af EWII Telecare, som tilføjede tablet med 

software til indlæsning af måledata, samt det måleudstyr, der kunne overføre data via Bluetooth (Se 

tabel 5). Blærescanner og udstyr til venøs blodprøvetagning samt selve blodprøvemåleudstyret (iStat® 

                                                           
8 Der findes termometer med Bluetooth, men kun som øre-termometer, og ikke som rektal temperatur, hvilket var et 

klinisk krav pga. præcision i målingen.  
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og QuickRead®) blev leveret af andre leverandører, mens Svendborg Kommune selv bidrog med 

temperaturmåler og urintest. 

 De opsamlede data (via Bluetooth + OpenTele app’en eller direkte manuelt indtastede) fra GERI-

kuffert, blev overført vha. nationale standarder (OpenTele, MedCom og Continua Health Alliance), til 

GTP’en (tidligere Shared Care Platformen). GTP’en er en fælles IT-platform til sikring af automatisk 

informations- og vidensdeling på tværs af sektorer samt patientadgang, og er udviklet og afprøves i 

Region Syddanmark. GTP’en udgør dermed den kommunikationsmæssige infrastruktur for de 

sundhedsfaglige parter, patienter og pårørende i projektet.  

 Kommunikationsvejene og adgangen til data i GTP’en er ligeledes åben for praktiserende læge og for 

Geriatrisk afdeling på Svendborg Sygehus via EPJ’s (Cosmic®) ”Svendborg Systemer”. Dette er ikke vist i 

Figur 4, da der her er fokus på den anvendte teknologi og transmissionen af data fra udstyret GERI-

kufferten. 

Sikkerhed   
Sikkerhed betragtes ud fra både klinisk og teknologisk sikkerhed. 

Klinisk sikkerhed 

Hvad angår klinisk sikkerhed, er den primære problemstilling ved GERI-kufferten, sikkerhed i overførslen af 

data mht. metode anvendt, dvs. manuel indtastning eller automatisk overførsel af kliniske data.  

Ved manuel indtastning øges risikoen for fejlindtastning af kliniske værdier. I PAATH projektet har 

akutsygeplejerskerne primært anvendt manuel indtastning i GTP’en. Værdierne er nedskrevet på en blok 

ude hos borgeren eller printet ud fra udstyret (fx blodprøveanalyse svar), hvorefter de er indtastet i GTP’en 

og/eller eget omsorgssystem.  

Målsætningen har været at alle data blev automatisk overført, fx via Bluetooth, men det har ikke været 

muligt at følgende årsager: 

o Ikke alt anvendt udstyr kunne overføre via Bluetooth eller netværk, idet udstyret ikke havde den 

funktion. Udstyret er først og fremmest valgt ud fra følgende kriterier: klinisk validitet i målinger, og 

at det er portabelt. Kun noget af udstyret kunne både overføre automatisk og opfylde de nævnte 

kriterier. Udstyr til blodprøvemåling (QuickRead® og iStat®), samt til blærescanning havde ikke 

denne funktion. Også resultater af temperaturmåling og urintest måtte indføjes manuelt. Se i øvrigt 

Tabel 4 (side 16).  

o Teknologien og overførselstiden af data var ofte for langsom og har derved ikke understøttet 

arbejdsgangene på bedste vis. Derfor er man med tiden overgået til primært ren manuel 

indtastning direkte i GTP’en. Se mere under afsnittene Teknologisk Sikkerhed, og Organisatoriske 

Aspekter. 

Teknologisk sikkerhed 

Den teknologiske sikkerhed, dvs. IT-sikkerheden, vedrører sikkerhed i de anvendte systemer ift. hvordan og 

hvornår data overføres, samt integration til andre systemer:  

1. Både GTP og OpenTele anvender det danske sundhedsdatanet og godkendte kommunikations-

standarder til at overføre og hente data.  

2. Begge systemer har back-up og opfylder krav til datasikkerhed og -fortrolighed. 

3. Der har været problemer med overførsel af data fra OpenTele til GTP både i form af forsinkelse i helt op 

til 8 timer, men også et enkelt tilfælde hvor data slet ikke blev overført. Det er ikke lykkedes at finde 
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årsagen hertil, men i det efterfølgende GERI-kuffert projekt, er anvendt en anden metode, hvorefter 

der ikke er observeret nogen forsinkelser. 

4. Der er ikke integration fra GTP til omsorgssystemet (EOJ) i kommunen eller patientjournalsystem i 

almen praksis (LPS).  

5. Det POCT udstyr, der er anvendt til at måle blodprøverne, er blevet valideret på Klinisk Biokemisk 

Afdeling (OUH Svendborg). Her fandt man at kun en enkelt biokemisk parameter (ion-calcium) lå uden 

for de grænseværdier, der er defineret for klinisk validitet. Ion-calcium indgår i analysepakken for iStat® 

sammen med væsketal og hæmoglobin og kan ikke fravælges, men da den generelt set ingen værdi har 

i den akutte situation, blev det besluttet at se bort fra analyseresultatet.  

 

Klinisk effekt  
Projektperioden var tidsberammet til 1. januar – 30. november 2016 (Se også Tabel 3, side 13). De første 5 

måneder blev anvendt til udvikling, justering, og tilpasning af de enkelte GERI-kuffert dele inkl. upload af 

data til GTP’en.  

Det var oprindeligt planlagt at lade ’Hjemmepleje Vest’ starte med brug af GERI-kufferten pr. 1. april 2016 

og ’Hjemmepleje Øst’ pr. 1. august 2016. Dette design blev indført for at kunne sammenligne data for akut 

indlæggelser i ’Hjemmepleje Vest’ med ’Hjemmepleje Øst’ i den periode, hvor kun ’Hjemmepleje Vest’ 

anvendte GERI-kufferten, mens ’Hjemmepleje Øst’ fortsat kørte med konventionel akutteam funktion, dvs. 

udstyr til måling af puls, blodtryk, saturationsmåler, og temperatur, som blev indskrevet i hjemmeplejens 

omsorgsjournal. Denne periode var planlagt fra 1. april – 1. august 2016. Set i bakspejlet har denne 4 

måneders periode været alt for kort til at give tilstrækkelige data til analyse for akutte indlæggelser. 

Desuden tog det længere tid end oprindeligt planlagt at få GTP’en og det tilhørende udstyr op at køre på et 

acceptabelt niveau, hvorfor ibrugtagning af GERI-kuffert blev forsinket med to måneder til hhv.  1. juni 2016 

for ’Hjemmepleje Vest’, og 1. oktober 2016 for ’Hjemmepleje Øst’. (Se også Tabel 3, side 13). 

Med en samlet dataindsamlingsperiode på 11 måneder og slutdato 31.01.2017 ville denne forsinkede 

opstart betyde at GERI-kuffert interventionsperioderne ville blive reducerede til hhv. 8 og 4 måneder. Dette 

er for kort en interventionsperiode til at kunne forvente nogen signifikant effekt af GERI-kufferten i antallet 

af akutte indlæggelser, ydelsesforbrug osv.  

Det bør desuden nævnes at Svendborg Kommune i forvejen arbejdede systematisk med tidlig opsporing via 

kompetenceløft og andre værktøjer, såsom app til tidlig opsporing, registrering i EOJ med umiddelbar 

tilgængelighed via tablet eller smartphone for andre plejere involveret i samme borger, drøftelse af borgere 

i hjemmeplejeteams osv.  Akutteamene var blevet etablerede i juni 2013 og på deres akut besøg kunne 

sygeplejerskerne måle blodtryk, puls, og temperatur. Kommunikation til egen læge foregik telefonisk i 

lægeklinikkens officielle tidsrum. Også Edifact (sikker elektronisk kommunikation mellem egen læge og 

hjemmeplejen) kunne benyttes, men egen læge er ikke forpligtet til at svare på Edifact’er førend senest 

efter 3 hverdage. Akutteamene var derfor meget opmærksomme på at kommunikation med egen læge 

skulle ske inden for lægeklinikkens telefontider, typisk mellem kl. 8-13. 

Akutteamene i Svendborg har med 2 akut sygeplejersker i hvert distrikt ikke haft døgndækning, men har 

dækket alle dage i dagarbejdstid (7-15:30). (Døgndækning er først blevet indført 1. januar 2018.)  

Vigtigt for nærværende rapport er at Svendborg Kommune valgte at fortsætte med GERI-kufferten efter 

den fastsatte afslutning af projektperioden 31.01.2017, idet man uden at have nogen evidensbaseret 

dokumentation, fandt at det var et værdifuldt arbejdsredskab, der gav mening for akutteamene. GERI-
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kufferten kører fortsat i Svendborg Kommune og indgår nu som en del af det efterfølgende ”GERI-kuffert 

projekt”.  

Kvalitative effekter 

De følgende observationer omkring klinisk effekt på forebyggelse af indlæggelser er baseret på eksempler 

fra akutteamet, hvor de beskriver en række situationer, som uden GERI-kufferten, kunne have ført til en 

akut indlæggelse. Men de gør det samtidig klart, at det er meget svært for dem at vurdere, hvad der ellers 

ville være sket, hvis man ikke havde haft GERI-kufferten. Projektet anerkender fuldt ud, at det er meget 

svært at vurdere en mulig udvikling i hvert enkelt case, hvilket er et forbehold.  

Generelt vurderes det, at ved de typiske sygdomstilstande, der oftest rammer svækkede ældre, fx 

urinvejsinfektion, dehydrering, problemer med at tømme blæren osv., har det været muligt at opdage 

tilstandene tidligere og derved igangsætte behandling enten selv (mere væske til den dehydrerede) eller 

efter aftale med den praktiserende læge (start af antibiotika pga. blærebetændelse).   

Eksempler: 

”Havde forleden en gammel dame på 90+, som bliver fundet siddende i sin kørestol om morgenen og er 

dårlig og lidt somnolent [forklaring: ikke helt vågen]. Man prøver så at måle, det man nu kan måle, bl.a. 

blodsukker og når man nu alligevel havde hul for at måle blodsukkeret, så kunne hun lige så godt tage en 

CRP og den var nogle og halvtreds, og hun var kateterbruger og havde en urinvejsinfektion. Så man fik 

hende sat i behandling og hun responderede ret hurtigt på det. Så akutsygeplejerske 4 tror, at hvis hun ikke 

havde kunnet måle den CRP, så var damen blevet indlagt, for man kunne ikke komme i kontakt med hende. 

Samme borger var måneden før blevet indlagt netop på den indikation, hvor hun sad på samme måde. Så 

den er nok blevet taget i opløbet den næste gang. For det viste sig også at være urinvejsinfektion den 

[forrige] gang.”   

 

”Havde en KOL patient, som er meget, meget utryg og er blevet indlagt flere gange fordi hun får det dårligt 

og er bange. Har så lavet en aftale om at en gang om ugen kører akutsygeplejersken over og tager en CRP 

på hende, fordi i det øjeblik at hun ser hendes CRP er normal, så slapper hun af, er mere tryg og skal ikke 

indlægges. Det har kørt noget tid. Nu er den så vist nok gal igen, men hun (borgeren) har også en anden 

diagnose, som gør at hun er rigtig skidt lige nu. Men der har man da kunnet holde indlæggelserne i ave på 

den måde.”   

 

”Husker en weekend hvor hun bliver kaldt ud hvor hjemmesygeplejersken har scannet en borger med en 

blære på i hvert fald 1000 ml [blærescanneren måler op til 1000 ml, men mængden kan reelt være højere]. 

1000 ml betragtes som højt og er derfor tilstrækkeligt til at vurdere om blæren er fuldt], men 

(hjemmesygeplejersken) kunne ikke lægge kateter og sender så vedkommende til egen læge. Vedkommende 

kommer hjem igen og der er kun blevet tømt meget lidt. Så det var jo fjollet at sende borgeren til lægen. 

Men akutsygeplejerske 1 kommer så næste dag, da de beder om lige at få tjekket efter, og der måles igen 

over 1000 ml. Lægen havde lagt et kateter, men der kom ikke noget særlig urin ud, så han har taget det ud 

igen. Men akutsygeplejerske 1 lægger så et kateter og der kommer 1800 ml ud med det samme og i løbet af 

en time kommer der 500 ml mere. Og det var blærescanneren der gjorde det, for han følte ikke noget 

ubehag og var generet af det. Han havde apopleksi [blodprop i hjernen], som gjorde at han ikke kunne 

mærke det.”  
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”Havde også en mand, der blev udskrevet, efter han havde været i noget anæstesi pga. noget hudcancer, 

med sådan en blære, der var fuldstændig forstoppet og ikke havde haft vandladning. Han havde trisset hele 

natten og ikke kunnet komme af med vandet, og så havde de sagt til ham, da han blev udskrevet torsdag, at 

det kan de se på når han kommer til kontrol på mandag. Men det holdt han ikke til helt til mandag. Måske 

har man snakket forbi hinanden for det lyder mærkeligt, men akutteamet fik tømt ham for meget, ca. 800 

ml. Der gik faktisk en uge før alt var helt normalt, men han blev ikke genindlagt i det mindste. Og der kunne 

man jo scanne ham.”  

 

Kvantitative effekter – akutte indlæggelser 

Som nævnt tidligere valgte Svendborg Kommune at fortsætte med uændret brug af GERI-kufferten i deres 

akut teams ud over den oprindelige PAATH interventionsperiode. Det har givet os mulighed for at udvide 

observationsperioden både før og efter PAATH perioden. For Distrikt Øst er observationsperioden før 

indførelse af GERI-kuffert således fra 01.01.2015-30.09.2016 (21 mdr.) og observationsperioden efter 

indførelsen 01.10.2016-31.12.2017 (15 mdr.). For Distrikt Vest er perioderne før og efter hhv. 01.01.2015-

31.05.2016 (17 mdr.) og 01.06.2016-31.12.2017 (19 mdr.). (Se også Tabel 3, side 13). Der afrapporteres 

derfor ikke fra den oprindelige og betydeligt kortere observationsperiode, men fra den udvidede periode, 

som beskrives i tabelform (Tabel 6) herunder.  

 DISTRIKT VEST  DISTRIKT ØST 

 01.01.15-
31.05.16 

01.06.16-
31.12.17 p 

 01.01.15-
30.09.16 

01.10.16-
31.12.17 p 

GERI-kuffert 
interventionsperiode 

FØR UNDER 
  

FØR UNDER 
 

Observations måneder 17 mdr. 19 mdr.   21 mdr. 15 mdr.  

Observationer  
Alle aldre n 

1581 1433 
  

1970 1016 
 

Indlæggelser n (%) 339 (21,4) 244 (17,0) 0.002  442 (22,4) 253 (24,9) 0.131 

Observationer  
70+ årige alle  

1372 1221 
  

1608 810 
 

Indlæggelser n (%) 294 (21,4) 213 (17,4) 0.011  333 (20,7) 207 (25,6) 0.007 

Observationer  
70+ årige kvinder 

780 692 
  

986 471 
 

Indlæggelser n (%) 157 (20,1) 117 (16,9) 0.113  197 (19,9) 129 (27,4) 0.002 

Observationer  
70+-årige mænd 

592 529 
  

622 339 
 

Indlæggelser n (%) 137 (23,1) 96 (18,1) 0.040  136 (21,8) 78 (23,0) 0.684 
Tabel 6.  Antal indlæggelser for hele populationen, 70+ årige, samt 70+ årige mænd og kvinder hhv. før og efter start med GERI-
kuffert 

For Distrikt VEST er der i hele observationsperioden (17+19 mdr.) foretaget 3019 observationer, hvoraf 5 

har mangelfulde oplysninger, og i Distrikt ØST 2986 observationer i (21+15 mdr.) med 3 ufuldstændige 

oplysninger. Disse 8 observationer er ekskluderet fra analyserne.  

En observation svarer til et unikt besøg hos en borger, og den samme borger kan således have haft flere 

besøg i ét sammenhængende sygdomsforløb, ligesom en borger kan have haft flere uafhængige 

sygdomsforløb i observationsperioden. Dermed kan en borger godt have haft såvel flere indlæggelser og 



24 
 

genindlæggelser (defineret som indlæggelse på ny indenfor 30 dage efter udskrivelse) i 

observationsperioden.  

Analyserne er foretaget ved sammenligning af proportioner af indlæggelser før og efter indførelse af GERI-

kuffert (intervention). Som statistisk metode for signifikans er anvendt Chi2-test.  

Overordnet set er resultaterne positive med signifikant færre indlæggelser i Distrikt Vest i 

interventionsperioden, mens der i Distrikt Øst proportionelt har været lidt flere indlæggelser i 

interventionsperioden, dog ikke-signifikant.  

Dykker man ned i aldersgruppen af 70+ årige, uanset køn, er der fortsat signifikant færre indlæggelser i 

interventionsperioden i Distrikt Vest, mens Distrikt Øst fik signifikant flere indlæggelser.  

For 70+ årige kvinder er der et ikke-signifikant fald i indlæggelser, men et signifikant øget antal indlæggelser 

i Distrikt for Øst. For 70+ årige mænd er der et signifikant fald i Distrikt Vest, og en ikke signifikant lille 

øgning i Distrikt Øst. Distrikt Vest adskiller sig således fra Distrikt Øst, hvilket kan have flere forklaringer:  

 Borgersammensætningen formodes at være forskellig, idet distriktet Hjemmepleje Øst 

sammenlignet med Hjemmepleje Vest er et område med flere almen nyttige boliger. Man kan 

derfor formode at der er en lavere socioøkonomisk status end Distrikt Vest, og dermed også flere 

med kronisk sygdom og multisygdom. En øget opmærksomhed med tidlig opsporing vha. GERI-

kuffert kan have ført til en bedre afdækning af en række tilstande, som før GERI-kufferten og dens 

objektive kliniske målinger måske ikke ville være blevet diagnosticerede, men ført til permanente 

funktionstab eller død. Analyse materialet indeholder desværre ikke mortalitetsdata til at teste for 

dette.  

 Distrikt Øst startede 4 måneder senere end Distrikt Vest og dermed har Øst ikke haft mulighed for 

at opbygge samme erfaringsgrundlag, hvilket også forstærkes af at GERI-kufferten i Distrikt Vest 

blev testet i gennem et par måneder, forud for den officielle start. 

 Der kan have været forskelle, der relaterer sig til akutsygeplejerskerne i de to distrikter. Med kun to 

personer ansat til at varetage akutfunktionen og GERI-kufferten i hvert distrikt, kan den enkelte 

akut sygeplejerskes faglighed have stor indflydelse på hvornår læge kontaktes og hvilke objektive 

og kliniske informationer, der videregives til egen læge (vagtlæge), som jo er den der i sidste ende 

beslutter om indlæggelse eller ej.  

 Akut sygeplejerskerne reagerer på henvendelse fra den almindelige hjemmesygeplejerske og øvrige 

hjemmeplejepersonale. Et øget fokus på tidlig opsporing og begyndende symptomer på mulig 

sygdom for hele hjemmeplejens personale, kan have haft forskellig effekt i de to distrikter. 

 Der er formentlig andre årsager, som der dog ikke findes oplysninger om, fx om borgeren var på 

plejehjem, samboende eller alene, sygdoms sværhedsgrad, hvorvidt pårørende deltager i plejen, 

m.fl. 

 

Patientens perspektiver  
Patientens perspektiv tager her udgangspunkt i akutsygeplejerskernes oplevelse og feedback fra borgere og 

pårørende, idet det ikke har været muligt at få et interview med en borger. I den pågående videreførelse af 

PAATH projektet (GERI-kuffert projektet), bliver der for hver 10. borger indsamlet spørgeskema data vedr. 

brugeroplevelsen. Dette sker umiddelbart efter afslutningen af et forløb med akutteamet.  
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Accept, tilfredshed og tryghed 

Alle akutsygeplejerskerne angiver, at de kun har oplevet positive tilbagemeldinger fra borgerne. Borgerne 

har været taknemmelige og lettede over, at de ikke skulle hjemmefra for at få taget en blodprøve. De har 

desuden været imponeret over, at man kunne gøre det på stedet og har syntes, at det virkede 

professionelt. Ingen borgere har udtrykt utryghed ved det overhoved. 

Man har dog at gøre med en skrøbelig gruppe af hovedsageligt ældre borgere, som desuden kan have 

kognitive udfordringer i forhold til at holde rede på alle hændelser omkring dem og vedrørende deres 

personlige helbred. Der har således været en episode, hvor en ældre dame, efter aftale med 

sektionssygeplejersken, havde haft besøg af akutteamet, som blandt andet tog en blodprøve. Den 

efterfølgende dag havde hun fortalt sin søn om blodprøven, men hun kunne ikke huske, hvem der havde 

været i hjemmet og taget blodprøven. Sønnen havde så ringet til moderens egen læge, som ikke kendte 

noget til det, eftersom blodprøven og akutsygeplejerskens vurdering af borgeren ikke havde ført til en 

kontakt til den praktiserende læge. Derefter havde sønnen kontaktet Biokemisk Afdeling på OUH 

Svendborg Sygehus, hvor en medarbejder kendte til PAATH projektet og derfor havde kontaktet 

akutteamet. Akutteamet kunne så ringe til sønnen og redegøre for situationen. Sønnen havde været glad 

for at få opklaret situationen og at hans mor var blevet undersøgt, så der var ikke kommet mere ud af det. 

Men sønnen havde forklaret, at hvis han ikke havde fundet ud af, hvad der var sket, så havde han ringet til 

politiet.  

Denne episode var et enkeltstående tilfælde, men meget ærgerlig og ubehagelig, og kunne have haft stor 

negativ betydning, hvis den havde udviklet sig. Blodprøvetagningen var blevet sanktioneret som en generel 

uddelegering af den kommunale kontaktlæge i Svendborg Kommune (meget kortvarigt eksisterende i 

starten af projektet; størstedelen af projektperioden, var stillingen vakant), men det er efterfølgende blevet 

afklaret at blodprøvetagning, uanset om det foregår kapillært (fingerpriksblod/ørepriksblod) eller med 

regulær veneblodprøve, så kan det kun foregå ved direkte delegation fra en læge. Dette princip er indført i 

PAATH projektets efterfølger, GERI-kuffert projektet. Ligeledes har den beskrevne episode ført til at man i 

de tilfælde hvor akutteamet kommer til en skrøbelig, måske inhabil, borger, altid informerer de pårørende, 

om at der er foretaget akutteam besøg, samt taget blodprøve, og at det er sket efter delegation fra en 

behandlende læge. Der foretages derfor altid et skøn af situationen. Ved kompetente og habile ældre 

borgere informeres familien ikke. 

Anvendelse  

Borgeren, og dennes eventuelle pårørende, er i dette projekt ikke direkte involverede i den telemedicinske 

intervention (GERI-kufferten), idet teknologien udelukkende anvendes af de sundhedsfaglige, dvs. egen 

læge og akutsygeplejerskerne. Derved omgås eventuelle problemer med at borgerne eller pårørende selv 

skal bruge udstyret, eller på anden måde selv være aktiv. Selvom en stigende andel af den ældre befolkning 

bliver digitaliserede år for år, så vil en sygdomssvækket ældre formentlig have betydeligt sværere ved at 

skulle anvende klinisk udstyr i den akutte situation. Desuden kræver det ofte faglig viden at kunne forholde 

sig til de klinisk objektive data. 

Det betyder dog ikke, at GERI-kufferten ikke har en direkte indflydelse på borgerens situation. 

Akutsygeplejerskerne har angivet flere eksempler, hvor de ved hjælp af GERI-kuffertens udstyr til klinisk 

objektive målinger, har kunnet monitorere borgere mere intensivt og præcist efter en udskrivelse fra 

sygehuset eller efter en behandling blev iværksat af egen læge. Dermed har man kunnet undgå 

genindlæggelse af borgere, til glæde for alle involverede parter.    

Eksempel: 
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”En af akutsygeplejerskerne fortæller, at hun havde en borger omkring juletid, et rigtig fint forløb sammen 

med hverdagsrehabiliteringen, med en dame ovre på Thurø der kommer hjem lige inden jul, den 22. eller 

deromkring ….hun bliver udskrevet fra sygehuset. ….har KOL, lungeemboli (=blodprop i lungen) og kommer 

hjem med hjemme-ilt og en forstøver, som hun skal have 5 gange i døgnet. Kommer hjem og har det ret 

skidt, og når hun ikke har ilten på, desaturerer hun for vildt. Hun udvikler eller har måske haft det da hun 

udskrives, …..men den 23. eller 24. får hun pludselig feber og forhøjet CRP. Så man får hende sat i 

behandling for lungebetændelse og holder hende hjemme med hjælp fra hjælperne og manden. Så det var 

et rigtig godt samarbejde og hun klarede at være hjemme i julen og blev ikke indlagt på noget tidspunkt. Så 

det var et godt forløb og til glæde for alle parter. Det var mange besøg i løbet af de dage, men det var rigtig 

fint.”  

I eksemplet har det været blodprøvetagning ved hjælp af GERI-kuffertens udstyr, hvor man kunne måle 

infektionstallet (CRP). Sammenholdt med de øvrige kliniske data (relativt for lavt ilt i blodet) kunne man 

sandsynliggøre at patienten formentlig havde en lungebetændelse, som skulle behandles med antibiotika.  

 

Sundhedsfaglig-borger relation 

Relationen mellem den sundhedsfaglige person, i dette tilfælde akutsygeplejersken og borgeren, kan 

potentielt være udfordret og måske ændret i forhold til observationsevne og fokus på borgeren frem for 

teknologien. 

Ved ankomst hos borgeren hvad enten det er i eget hjem eller på plejecenter, bør der være maksimal fokus 

på borgerens kliniske symptomer, og ændringer i funktionsevne og adfærd, altså hele personen, og ikke 

blot tilstedeværelsen af et enkelt symptom. De objektive målinger anvendes til at supplere og understøtte 

en samlet vurdering, men der foreligger også en risiko for at udstyret tager fokus væk fra borgerens 

samlede tilstand. De to GERI-kuffert pionerende akutsygeplejersker i Distrikt Vest valgte initialt, - og når det 

var muligt -, at foretage akutteam besøgene sammen. Den ene kunne så koncentrere sig om at bruge 

udstyret, mens den anden havde fokus på borgeren. Da de havde opbygget den nødvendige fortrolighed 

samt indarbejdet arbejdsgangene ophørte fælles-besøgene helt naturligt. 

Af samme grund har projektet derfor også været opmærksom på problemstillinger vedr. hvor meget udstyr 

akutsygeplejerskerne skal have med ud, om det er nødvendigt udstyr, om det er nemt anvende, og hvorvidt 

udstyret understøtter deres fremgangsmåde ift. kontakten og vurderingen af borgeren.  

Erfaringen har også vist, at når teknologien er for tidskrævende og ikke fungerer optimalt, som fx 

forsinkelser i upload af data til GTP’en, så går det netop ud over fokus på borgeren. Derfor har 

akutsygeplejerskerne også omgået at anvende app’en til dataopsamlingen og upload til GTP, når de var hos 

borgeren, men uploadet når de var tilbage på kontoret. Selve måleudstyret har fungeret godt i processen, 

men de supporterende systemer har ikke virket ift. at understøtte arbejdsgangen og primæropgaven for 

akutsygeplejersken, når de står hjemme hos borgeren. Ved at omgå den del af teknologien under selve 

besøget i borgerens hjem, og i stedet registrere i systemet såvel forud (oprettelse af en borger i GTP’en) og 

efter et besøg (indtastning af målte værdier osv.) har akutsygeplejerskerne sikret sig, at de har fastholdt 

fokus på borgeren og relationen til denne.  

Økonomiske aspekter  
Udgangspunktet for projektets økonomiske konsekvenser har været, at der gennem en forebyggende akut 

indsats kunne undgås akutte indlæggelser, der medfører direkte omkostninger både i forbindelse med 

indlæggelsen, og i mange tilfælde et efterfølgende øget træk på ydelser fra primærsektoren.  
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I forhold til økonomien har udgangspunktet været at anvende den eksisterende og tilstedeværende 

kommunale service, dvs. hjemmesygeplejersker og hjemmepleje, som grundlag for den tidlige intervention. 

Der har været et ekstra forbrug af personale i kommunen i forbindelse med opstart af projektet, især ift. 

identifikation af borgere der kunne have glæde af besøg af akutteamet, samt til oplæring i brug af udstyret, 

og ikke mindst testning af udstyret, som blev anvendt i den forebyggende intervention. Derudover har der i 

projektet været ekstra omkostninger til digitalt udstyr (tablets) og hjemme-monitoreringsudstyr.  

I forhold til sygehus og almen praksis har der ikke været nogen nævneværdig mer-aktivitet.  

Set i et økonomisk perspektiv har projektet som helhed (samlet for populationerne i Øst og Vest) vist, at det 

er muligt at reducere antallet af akutte indlæggelser i Svendborg Kommune med ca. 4%, hvilket giver det 

samfundsøkonomiske potentiale for at finansiere en implementering.   

Der er i forhold til en videre national udbredelse særligt to forhold der kræver nærmere undersøgelse. For 

det første har det i løbet af PAATH projektet været nødvendigt at ændre den tekniske løsning, og selvom 

det ser ud til at den nye løsning er billigere, er der ikke på nuværende tidspunkt et fuldt retvisende billede 

af de forventede teknologiske omkostninger. For det andet er det tydeligt, at en driftsløsning vil skulle 

etableres i kommunalt regi, og selv om en reduktion i akutte indlæggelser vil medføre en reduktion i 

kommunens medfinansierings-bidrag til Sygesikringen, så vil hovedparten af gevinsten tilfalde sygehuset. 

Der er således behov for at få udviklet en forretningsmodel for servicen, der tager højde for denne 

fordeling af omkostninger og gevinster. 

På baggrund af PAATH projektet er der gode indikationer for, at der kan skabes en langsigtet model for en 

fuld implementering. De uafklarede forhold indgår i det igangværende GERI-kuffert projekt, som er et SATS 

puljeprojekt, omfattende 4 fynske kommuner, inkl. Svendborg Kommune.  

     

Organisatoriske aspekter   
Ifølge MAST kan de organisatoriske aspekter opdeles i fire kategorier eller emner: processer, struktur, 

kultur, ledelse, der således redegør for de organisatoriske konsekvenser af indførelsen af GERI-kufferten 

både i relation til interne organisatoriske faktorer og mellem organisationer, dvs. det tværsektorielle 

aspekt.  

Processer 

Arbejdsgange 

GERI-kufferten anvendtes af akutteamet til hvilket der var ansat 2 sygeplejersker i såvel Distrikt Øst som 

Distrikt Vest. Efter den første erfaringsgivende periode, kørte akutsygeplejerskerne oftest alene ud, men de 

måtte aftale indbyrdes hvem der skulle køre med GERI-kufferten. Akutteamet var i funktion alle ugens 7 

dage i tidsrummet 7.00-15.30, men ikke med fuld bemanding (2+2 personer) hver eneste dag. I hverdagene 

dækkede de deres eget distrikt, mens der i weekenderne kun var én akutsygeplejerske, der så skulle dække 

begge distrikter.  

Involvering af akutteamet i en given borger skete typisk på foranledning af sektionslederen, når denne via 

basispersonalet blev gjort opmærksom på ”at noget var i gære”, fx en observation af en ændret adfærd hos 

borgeren. Dette kunne være det første tegn til en begyndende akut sygdom, hvorfor en mere detaljeret 

vurdering af borgerens tilstand kunne udføres vha. akutteamet. Akutteamet havde således ikke en fastlagt 

køreliste eller dagsplan. Foruden besøg hos borgerne i enten eget hjem eller på plejecentrene udførte 
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akutteamet også en del forebyggende arbejde og sparring med det øvrige personale omkring opsporing, 

erfaringsopsamling osv.   

Akutteamet havde også før GERI-kufferten en taske med udstyr med ud til borgerne, men dette var til 

ganske basale målinger af blodtryk, puls, temperatur, og iltmætning. Dette udstyr er fortsat i GERI-

kufferten, men er desuden blevet suppleret med blærescanner og udstyr til blodprøvetagning og on-site 

blodprøve analyser. Det var dog op til den enkelte akutsygeplejerske at vurdere, hvornår der var behov for 

at anvende GERI-kuffertens udstyr, af hvilken årsag vi ikke kan kategorisere alle besøg akutteamet har 

foretaget, som et besøg, hvor man har anvendt GERI-kuffertens udstyr. Men de har haft muligheden.  

Ud fra den eksisterende organisation af hjemmeplejen i Svendborg Kommune har GERI-kufferten derfor 

ikke direkte ændret i akutteamenes arbejdsgange eller hvordan de involveres i en borgers forløb, men 

GERI-kufferten har suppleret procedurerne ved, at de nu har mulighed for at foretage yderligere klinisk 

relevante undersøgelser. Dog har man gennem afprøvningsperioden set eksempler på, at der kan ske 

ændringer i den måde akutteamet anvendes på. Fx har man oplevet at blive ringet op af en praktiserende 

læge, der beder dem om at tage ud til borgeren for at foretage en undersøgelse inkl. blodprøve, idet 

han/hun ikke selv kunne komme foreløbigt. Det er en ny måde at bruge funktionen på og udvider det 

tværsektorielle samarbejde.   

Det var en målsætning for PAATH at inkludere specialist sparring og sub-akutte geriatriske konsultationer 

for at optimere samarbejde omkring borgeren på tværs af sektorerne. Som led i projektet åbnede 

Geriatrisk ambulatorium, Svendborg Sygehus, for at praktiserende læger kunne henvise deres patienter til 

en sub-akut lægekonsultationstid den følgende hverdag, hvilket indebar hurtig adgang til specialist-

vurdering samt udvidede diagnostiske muligheder, og evt. akut indlæggelse. Denne mulighed blev 

kommunikeret til de praktiserende læger i Svendborg Kommune i en skrivelse, der blev distribueret via 

Svendborg Lægelaug. Tilbuddet blev dog desværre aldrig benyttet, trods flere kontakter til formanden for 

Lægelaug’et med tilbud om yderligere information på et Lægelaugs møde. 

Den praktiserende læge, der er blevet interviewet til denne evaluering, mindes ikke at have hørt om 

muligheden for subakut henvisning fra Lægelauget, men siger også, at de generelt får megen ny 

information den vej, så at man let ville kunne overse det. En af akutsygeplejerske mindes at have nævnt 

muligheden for nogle praktiserende læger, som hun var i dialog med, men ingen så nogen grund til at 

anvende tilbuddet om adgang til geriatrisk specialist kompetence; de mente nok, at de kunne klare det selv 

fra praksis. 

Oplæring og uddannelse 

Akutteamet har modtaget oplæring i brug af GERI-kufferten, både hvad angår det enkelte udstyr, IT-

systemerne, kliniske værdier og mere generelt ift. procedurer. Tabel 7 viser en oversigt over hvilken 

oplæring og undervisning, der blev givet i projektet. 

Feedbacken på oplæringsforløbet har været, at man følte sig godt klædt på, men selvfølgelig har skullet 

opbygge fortrolighed og sikkerhed i at anvende udstyret. Akutteamet i ’Hjemmepleje Øst’, som først blev 

sat i gang 4 måneder senere end Distrikt Vest, følte sig ikke involveret fra starten, hvilket gav dem en følelse 

af ikke at være med på samme måde og niveau som akutteamet i ’Hjemmepleje Vest’. Dette kan have 

medført en vis uvilje overfor at bruge GERI-kufferten i starten i ’Hjemmepleje Øst’. Det er en vigtig læring 

fra projektet, at man bør inddrage repræsentanter for alle brugere helt fra starten uanset hvornår de 

deltager aktivt i interventionen.   
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Hvad Hvem Kommentar 

Blodprøvetagning Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH 
Svendborg 

Undervisning blev givet af en erfaren 
laborant, og derefter havde 
sygeplejerskerne en periode til at øve sig i. 

iSTAT (blodprøver) Abbott Undervisning af leverandører hos 
kommunen. 

QuickRead (blodprøve) Orion Diagnostica / Akutteam Undervisning af leverandører hos 
kommunen. Ved oplæring af teamet i 
Distrikt Øst, var det Distrikt Vest, der 
forestod den undervisning. 

Generisk Telemedicinsk 
Platform 

Syddansk Sundhedsinnovation, 
Region Syddanmark 

Både oplæring inden afprøvningsperioden 
men også under forløbet efter behov. 

OpenTele EWII Telecare Oplæring inden afprøvningsperioden. 

Udstyr med Bluetooth EWII Telecare Oplæring inden afprøvningsperioden. 

Overordnet koncept Projektledelsen Oplæring inden afprøvningsperioden. 

CRP værdier Geriatrisk afd. OUH Odense 
(projektleder) 

På baggrund af ønske fra akutteam i løbet 
af afprøvningsperioden. 

Tabel 7: Undervisning givet til oplæring i GERI-kufferten 

Endelig har det været en del af den tilegnede erfaring, at der er en del ting man skal huske ift. udstyret. Det 

gælder fx opdateringer af udstyr, begrænsninger og holdbarhed på blodprøve-testkit osv., samt at det 

kræver en gen-opfriskning hver gang man skal gøre det, da det ikke er rutine. Derfor kunne en 

fyldestgørende og samlet vejledning være en hjælp at have på kontoret. 

Kompetencer og kommunikation 

At fungere i akutteamet kræver ikke specielle kompetencer og uddannelse, men nok oplæring, og ikke 

mindst, erfaring. Alle akutsygeplejerskerne var erfarne medarbejdere fra mangeårig ansættelse i 

hjemmesygeplejen. Det har også betydet, at man som følge af oprettelsen af akutteamene har skullet 

definere hvad præcis akutfunktionen er, hvordan den anvendes, og hvordan den spiller ind i den generelle 

sygepleje. Initialt ved oprettelsen af akut funktionen i Svendborg Kommune 1. juni 2013 ansatte man 

sygeplejersker, der kom fra fx sygehusenes akutafdelinger. Men kommunen havde ikke behov for det 

”akut”-behovsniveau, men derimod for ”almindelige” hjemmesygeplejersker med stor erfaring. Det var 

sådanne sygeplejersker, som efterfølgende blev ansat i funktionen. Samarbejdet mellem funktionerne i 

kommunen fungerer nu rigtig godt, og havde således været afklaret i nogen tid inden indførelsen af GERI-

kufferten. GERI-kufferten har dog været med til at udvide akutteamets muligheder for at udfylde deres 

rolle og funktion. De oplever, at det ekstra de nu kan, er meget efterspurgt af deres kollegaer. Selv føler de, 

at deres værktøjskasse er blevet større, og at man har en anden måde at gå til borgeren og forløbet på.  

Ligeledes har GERI-kufferten påvirket dem i forhold til deres faglighed, selvtillid og arbejdsglæde. Følgende 

er direkte citeret: 

”Man føler sig mere professionel, når man kommer ud til en borger.”  

”Kappen er blevet lidt mere stiv.” 

”At vi føler, at vi gør en forskel, - at vi kan gøre noget.” 
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En af akutsygeplejerskerne beskriver det mere uddybende på følgende måde: 

”Man er bedre klædt på, også til at tage kontakt til lægen. Når man kommer ud, altså man kan jo ikke 

forebygge alt, men når man kommer, så gør man sådan og sådan, og så føler man sig mere sikker i at ringe 

og sige sådan og sådan, og kan mærke at man i den anden ende responderer mere øjeblikkeligt fordi man 

ikke er usikker. Og det er også fedt, at man ikke skal stå og diskutere. Er blevet bedre til at komme hele 

vejen rundt og kan svare på de ting, som de nu vil stille spørgsmål til når man ringer til lægen, lægevagten 

osv. Føler deres henvendelser til andre faggrupper, der skal hjælpe dem, i det hele taget er blevet mere 

skarpe.” 

Generelt giver akutsygeplejerskerne udtryk for, at den måde de kommunikerer med den praktiserende 

læge, vagtlægen osv. er blevet anderledes og mere klar, idet de kan komme med objektive målinger 

foruden konkrete observationer, når de henvender sig.  

Den praktiserende læge, der har givet interview til rapporten, udtrykker også fuld tillid til de informationer 

han får fra akutteamet og har ingen usikkerhed ift. troværdigheden af deres målinger og observationer.  

Tværsektorielt samarbejde 

Samarbejdet med den praktiserende læge er som udgangspunkt positivt. Den til evalueringen interviewede 

praktiserende læge udtrykker et generelt godt samarbejde, hvor dialogen med Svendborg Kommunes 

personale er konstruktivt ift. observationer og målinger, han kan forholde sig til.  

Akutsygeplejerskerne oplever også, at der er et godt samarbejde både generelt med praksis, men også ift. 

de ekstra muligheder som GERI-kufferten giver, fx kan de tage en blodprøve på stedet og ud fra den kan 

den praktiserende læge hurtigt vurdere, om borgeren skal ind til praksis, have hjemmebesøg af lægen, 

hvorvidt det haster, eller om det er en akut indlæggelse.  

Man har også oplevet at blive kontaktet af den praktiserende læge, som har bedt akutteamet om at tage ud 

til en borger for at tage en blodprøve. En af akutsygeplejerskerne havde fået en henvendelse hvor man 

ønskede at få den ”fulde pakke” med hentydning til GERI-kufferten.   

Eksempler: 

”Der er mange eksempler, fx den ældre dame akutsygeplejerske 4 har haft sidst. Denne borger er kendt med 

hjertesvigt, er dårlig og har nogle diffuse symptomer. Der var akutsygeplejerske 3 så ovre for nogle måneder 

siden og tage et sæt væsketal. Det var en behandling med diuretika [vanddrivende medicin] også. Så finder 

akutsygeplejerske 3 lidt forhøjet kalium, og borgeren ville meget nødig ud af huset og kunne heller ikke 

rigtig. Men man kunne så behandle sig ud af det og det fik man arrangeret via egen læge. Der er masser af 

de der eksempler.” 

 

”Lægen ringede direkte til akutteamet og spurgte om de kunne køre derud og tilse en dame ude i 

Hesselager. Døtrene havde ringet om morgenen og ville have hende ind til lægehuset og lægen ville gerne 

aflægge et besøg, men havde ikke mulighed før om eftermiddagen, når hun [lægen] var færdig med de 

øvrige patienter. Så ville hun høre om de kunne køre derud, og hvis de ikke havde mulighed for det, ville hun 

indlægge hende. Så akutsygeplejerske 3 kørte derud, og det var ikke en borger, de havde noget at gøre med 

som sådan i hjemmeplejeregi. Hun havde ingen ydelser overhovedet. Kørte derud og tog noget blodprøve, 

en CRP, som hun så skulle ind og have vurderet. Men den samlede vurdering af hendes tilstand og de 

kliniske observationer gjorde at lægen valgte at indlægge hende og det var det rigtige, det skulle hun også. 
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Men så var der i hvert fald foretaget en vurdering og ikke bare på baggrund af nogle bekymrede pårørende. 

Hun var tjenlig til en indlæggelse. Hun havde hjertesvigt. CRP’en var ingenting. Så det var noget 

kredsløbsmæssigt, der var galt med hende. Det er den første hvor vi har oplevet, at der var en læge der 

ringede og bad dem om at køre derud og tilse nogen, som de ellers ikke har noget med at gøre. Lægen 

vidste at de [akut-teamet] fandtes, men er usikker på om hun [lægen] vidste, de havde kufferten og kunne 

mere. ” 

”Og så vagtlægerne. Hun har før oplevet at stå med en dårlig borger i en weekend. Det er jo typisk der de 

har kontakt med vagtlæge. Og har målt noget ud fra situationen og så har hun snakket med vagtlægen i 

telefonen. Det var lige i den spæde start med at de havde fået mulighed for at tage blodprøver og mener 

det var noget af det første hun gjorde. Og så blev de enige om at hun skulle måle en CRP og ringe tilbage og 

hvis CRP’en var sådan og sådan så skulle de se an, og hvis den var over, så skulle borgeren sættes i 

behandling for lungebetændelse. Vagtlægen spørger om de har mulighed for det og det kunne hun så 

bekræfte, at hun havde. Så vagtlægen var helt høj over de der Svendborg Kommune; dem var han fan af.”  

Samarbejdet mellem praksis og kommunen, herunder akutteamet, fungerer generelt godt i den individuelle 

kontakt med praksis, fordi GERI-kufferten kan give nogle beslutningsstøttende oplysninger. Men det 

vurderes at fagpolitiske forhold har vanskeliggjort et mere bredt samarbejde med praktiserende læger i 

Svendborg Lægelaug. Ift. at opnå en bedre gennemslagskraft overfor praktiserende læger, har man derfor 

til PAATH projektets efterfølger, GERI-kuffert projektet, fået lavet en §2-aftale mellem PLO-Syd og 

Sygesikringen Region Syd, hvorved de praktiserende læger honoreres særskilt når de samarbejder med 

akutteamene, der bruger GERI-kufferten.   

Struktur 

Svendborg Kommune og akutteamene har haft en pragmatisk tilgang til samarbejdet med almen praksis og 

stillet sig til rådighed ved anmodninger fra de praktiserende læger, når disse selv var forhindrede. 

Akutteamene har således påtaget sig arbejdsopgaver, der går udenom akutteamets normale arbejdsgang, 

og desuden pålægger kommunen en række udgifter til blodprøvetest. Dog er de blodprøveanalyser der kan 

foretages med GERI-kuffertens udstyr begrænsede til at omfatte nogle simple biokemiske markører vigtige i 

vurderingen af en akut situation. Men kommunen har set det som en mulighed for at engagere de 

praktiserende læger og til at understøtte et endnu bedre samarbejde om borgeren. Det må desuden 

bemærkes, at GERI-kuffert funktionen har potentiale til at udvikle sig til at akutsygeplejersken kan blive den 

praktiserende læges forlængede arm ude hos borgeren, hvilket styrker indsatsen og samarbejdet, men også 

giver anledning til nogle strukturelle ændringer, der skal tages hånd om ift. økonomi, ansvar osv.  

Kultur 

Implementeringen af GERI-kufferten i Svendborg Kommunes akutteams har, med udgangspunkt i deres 

holdning og indstilling til projektet og forløbet, været meget nemt. Akutteamene og ledelsen har været 

dybt engagerede og imødekommende overfor GERI-konceptet og brugen af kufferten. Svendborg 

Kommune har generelt fokus på at udvikle sig og give nye tilbud til borgerne. Derfor har de også mange 

projekter og nye initiativer i gang. Det kan være en fordel ift. at personalet og ledelsen har erfaring med 

udvikling og innovation generelt, men kan også føre til en vis form for mæthed og træthed overfor nye 

tiltag. Det sidstnævnte har imidlertid på ingen måde vist sig gældende i nærværende projekt, hvor man kun 

har oplevet engagement og gejst, - formentlig fordi akut sygeplejerskerne føler at GERI-kufferten giver 

mening!  

I forhold til holdninger og indstillingen blandt andre, både internt (egne hjemmepleje- og sygepleje- 

kollegaer) og eksternt (praktiserende læger), så rapporterer akutteamet om en generel meget positiv 



32 
 

indstilling og holdning til GERI-kufferten. Det faktum at akutteamet har udvidede muligheder for at 

indsamle objektive målinger, understøtter den kliniske vurdering forud for beslutning om behandling.  

Projektledelsen har selv følt en vis tøven fra de praktiserende læger ift. deres engagement, jf. tidligere 

beskrivelse. Det er projektets opfattelse, at det har skyldtes fokus på andre ting blandt de praktiserende 

læger, i det der generelt er mange nye initiativer, samt fagpolitiske spændinger omkring deres opgaver og 

overenskomst. Dvs. det snarere har været et spørgsmål om prioritering fremfor afvisning af konceptet.  

Der har været et meget lavt niveau af involvering af de praktiserende læger ift. at bruge den fælles IT-

platform (GTP’en) og benytte sig af den mulighed, der forelå for at henvise til sub-akutte tider i Geriatrisk 

ambulatorium på OUH Svendborg Sygehus; det til trods for gentagen kommunikation herom fra projektets 

side. Det glædelige er, at akutteamet har oplevet, at deres kommunikation med den praktiserende læge er 

forbedret, og at den ekstra information de opnår med GERI-kufferten, bliver værdsat af den praktiserende 

læge, endda anmodet om i nogle tilfælde.  

Ledelse 

Den kommunale ledelse udtrykker en meget stor tilfredshed med GERI-konceptet. Det passer ind i både 

den overordnede strategi og kommunale målsætning (fx tidlig opsporing og kompetenceløft), ligesom det 

direkte adresserer konkrete og meget aktuelle kommunale problemstillinger (fx forebyggelige akutte 

indlæggelser, medfinansiering). Desuden har det påvirket personalets arbejde positivt ved at tilføje en 

faglig stolthed.  

I Svendborg Kommune indførte man akutteam tilbage i 2013. Selvom arbejdet har ændret sig med tiden, og 

efterhånden som man er blevet klogere på hvad funktionen egentlig skal, kan og hvordan, så har det 

medført et øget fokus på at uddanne basispersonalet i tidlig opsporing. Basispersonalet har således haft 

indarbejdet de grundlæggende kompetencer fra starten af PAATH projektet, hvilket har styrket GERI-

kuffertens anvendelse i forhold til tidlig opsporing af begyndende sygdom, ligesom GERI-kufferten har 

understøttet en proces med udvidelse af kommunens akutfunktion.      

Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter 
GERI-kufferten udfordrer ikke nogen etiske eller sociokulturelle dilemmaer. Eftersom teknologien ikke 

anvendes af borgeren selv, men af sundhedsfagligt personale, så opstår der ikke et problem ift. it-

kundskaber, kognitive evner eller andet, ligesom man heller ikke pålægger borgeren eller dennes 

pårørende et ansvar. 

Hvad angår lighed i behandlingen, så kan GERI-kufferten siges at bidrage positivt, idet der ikke 

forskelsbehandles ift. køn, alder, sygdom, bopæl, funktionsevne osv. Tværtimod kan GERI-kufferten 

mindske ulighed ved at man kan udvide muligheden for at diagnosticere i eget hjem og derved behandle 

borgere, som fx ikke har tilstrækkelig egenomsorgskapacitet, eller som ikke har nære pårørende, der er 

opmærksomme på deres tilstand og evt. forværring.   

Hvad angår det juridiske overtrædes ikke den pågældende lovgivning, men projektet anerkender, at der i 

GERI-konceptet og måden det anvendes på er nogle sektorovergange, som berøres ift. ansvarsområder, i og 

med at akutsygeplejerskerne kan foretage kliniske målinger. Ift. blodprøver fik projektet i starten en 

rammedelegeringsaftale9 med Svendborg Kommunes daværende praksiskonsulent, og med en sådan aftale 

har man troet at man handlede juridisk korrekt, når man tog blodprøver uden forudgående direkte kontakt 

til egen læge. Imidlertid blev man af PLO Syd gjort opmærksom på at det kræver en konkret delegering for 

                                                           
9 En samlet videregivelse/delegation af en opgave, der normalt udføres af en anden faggruppe. 
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hver enkelt borger, hvilket har betydet at akutsygeplejerskerne først må tage en blodprøve efter 

forudgående delegation (tilladelse) fra borgerens praktiserende læge (eller Lægevagten).  

I april 2017 udgav Sundhedsstyrelsen krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver 

varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen i form af rapporten ’Kvalitetsstandarder for 

kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - krav og anbefalinger til varetagelse af særlige 

sygeplejeindsatser’10.  

Kravene og anbefalingerne vedrørende kommunale akutfunktioner omhandler overordnet set elementer 

omkring: 

 Tilrettelæggelse 

 Målgruppe 

 Indsatser 

 Kompetencer og uddannelse 

 Udstyr 

 Kvalitetssikring og dokumentation 

 Ansvar og samarbejde 

GERI-kufferten modarbejder ingen af disse krav og anbefalinger, men giver snarere mulighed for at 

efterleve dele af dem, fx hvad angår indsatser, udstyr, ansvar og samarbejde. Projektets erfaringer viser 

dog, at GERI-kufferten indeholder yderligere og særdeles anvendeligt udstyr, som dog ikke indgår i 

kvalitetsstandarden. Fx indeholder kvalitetsstandarden ikke en blærescanner, som erfaringen i PAATH har 

vist er særdeles nyttig, idet den har ført til tidlig intervention og derved hurtigere mindsket generne for 

borgeren, og måske forebygget en unødvendig indlæggelse.  

 

  

                                                           
10 https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/kvalitet-i-de-kommunale-akutfunktioner  

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/kvalitet-i-de-kommunale-akutfunktioner
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Gevinstrealisering 

Ikke-økonomiske gevinster 
Projektet havde fastlagt fem ikke-økonomiske gevinster på ansøgningstidspunktet. Efter gennemgang af 

MAST analysen, er de ikke-økonomiske gevinster opgjort som følgende: 

Gevinst 1: Livskvalitet for patienterne. Projektet sigter mod at undgå unødige og uhensigtsmæssige 

indlæggelser for en af de svageste patientgrupper i samfundet. Enhver indlæggelse er for denne gruppe 

forbundet med et fald i livskvaliteten, akut konfusion, funktionstab m.m. 

Opfyldelse: Med udgangspunkt i alle borgere, der modtog besøg af akutteam er der fundet et signifikant 

fald i indlæggelserne i Distrikt Vest, men en ikke-signifikant let øgning i antal indlæggelser i Distrikt Øst. 

Gevinst 2: En væsentlig gevinst ved at undgå indlæggelser er, at pårørende ikke påvirkes i deres dagligdag. 

For mange pårørende til ældre indlagte patienter medfører indlæggelsen at de både udsættes for 

følelsesmæssige belastninger, men også i mange tilfælde vil det medføre at de påvirkes i deres arbejdsliv, 

f.eks. ved øget fravær.  

Opfyldelse: Ikke målt 

Gevinst 3: Bedre samarbejde mellem sektorer. Den telemedicinske løsning vil etablere en ny kanal for 

kommunikation mellem primær og sekundær sektor. Fra andre projekter ved man, at den direkte 

kommunikation mellem de specialiserede kompetencer på hospitaler og personalet i primærsektoren 

medfører både en mere sikker og præcis kommunikation, ligesom det giver et kompetenceløft hos pleje- og 

omsorgspersonalet i kommunerne. Der er således et betydeligt uddannelsesaspekt i implementeringen af 

løsningen, der kan understøtte den opgaveglidning, der er forudsætningen for en succesfuld 

implementering af den nye sygehusstruktur.  Ligeledes må det forventes at samspillet mellem kommune, 

almen praksis og hospitaler forbedres gennem en mere effektiv kommunikation og organisering af 

patientforløb for den komplekse, ældre medicinske patient. 

Opfyldelse: Det vurderes at samarbejdet mellem hjemmepleje og primær sektorens læger er øget, og at 

GERI-kuffert konceptet har potentiale til yderligere udvikling og opgaveglidning, hvilket vil være af 

uvurderlig betydning i fremtidens organisering af sundhedsvæsenet. 

Gevinst 4: Projektets tekniske løsning vil bygge på anvendelse af telemedicinsk udstyr, der anvender 

internationale standarder. Der vil således være en mulighed at afprøve og validere en række produkter i 

forhold til en integration gennem de nationale standarder som OIOXML, Continua og KIH databasen. Det vil 

gøre det muligt at test de forskellige leverandørers evne og villighed til at overholde nationale standarder.  

Opfyldelse: Løsningen i PAATH projektet har været teknisk mulig, bygget på OIOXML snitflade, men 

behæftet med en række problemer bl.a. med ustabilitet og transmissionsforsinkelser. Løsningen var 

integreret med EWII Telecare infrastruktur. I processen hvor løsningen skulle opgraderes har EWII Telecare 

valgt at trække sig fra projektet. 

Projektet har efterfølgende valgt at indsamle måledata fra simpelt telemedicinsk udstyr vha. manuel 

indtastning i GTP. Mere avanceret telemedicinske analyser som væsketal fra det mobile laboratorie udstyr 

ISTAT er digitaliseret og kan overføre data automatisk vha. en national standard. 
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Region Syddanmark har etableret et lokalt XDS repository i stil med KIH DB, hvor data afleveres i nationale 

standarder (HL7 PHMR). Dette giver nationale perspektiver og mulighed for at teste leverandørernes evne 

og villighed til at overholde nationale standarder.  

 

Gevinst 5: Showcase for virksomheder og grundlag for eksport. Det er forventningen at løsningen vil bygge 

på teknologier udviklet og solgt af danske virksomheder. Det er ligeledes forventningen, at der på sigt kan 

etableres klinisk og økonomisk evidens for løsningens værdi. Dermed skabes en showcase som de 

deltagende virksomheder kan bruge til reference i eksportsammenhænge.  

Opfyldelse: GERI-kufferten har sammen med den tværsektorielle GTP for nyligt (Maj 2018) vundet 1. præmie 

i European Silver Economy Award 11 konkurrencen. GERI-kufferten var showcase for GTP’en, og dommerne 

lagde særlig vægt på den tværsektorielle funktion. Det åbner muligheder for nye business cases, ligesom det 

eksponerer danske digitale løsninger til sundhedssektoren. Det har også italesat behovet for videoløsninger i 

forbindelse med GERI-kufferten, hvilket dog synes at have lange udsigter, pga. den manglende eller ustabile 

mobil dækning i yderområder. Her er det vigtigt at erindre sig, at videoløsningen skal tilhøre hjemmeplejen, 

i form af en tablet med god billedopløsning, og ikke via borgerens evt. egen bredbånds løsning. 

  

                                                           
11 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/meet-winners-silver-economy-awards-2018 
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National business case for implementering 

PAATH Business case 
 
Idet der er tale om et pilotprojekt, er det kun muligt at give et begrænset bud på de økonomiske 
konsekvenser. De resultater der er registeret i projektet, peger, som forventet, på at det er muligt at hente 
en reduktion i antallet af akutte indlæggelser, hvilket er den primære kilde til besparelser. PAATH projektet 
danner grundlag for det efterfølgende langt større projekt under SATSpuljen, GERI-Kufferten, og i dette 
projekt forventer vi, at få et tilstrækkeligt datagrundlag til at komme med en langt mere præcis og evidens-
baseret business case. 
 
På nuværende tidspunkt kan det dog konkluderes at metoden i PAATH ser ud til at virke som antaget. I 
opgørelsen af forskelle i akutte indlæggelser før og efter indførelsen af GERI-kufferten og i mellem de to 
distrikter i Svendborg kommune, kan der identificeres signifikante forskelle i Vest såvel som i Øst, men 
modsatrettede (se også tabel 6, side 23). Som det fremgår af nedenstående tabel 8, er der ved 
sammenligning af perioderne før og under interventionen registreret en signifikant reduktion i indlæggelser 
i interventionsperioden i Distrikt Vest, både for alle aldre og når der selekteres på 70+årige (hhv. -4,4% og -
4,0%). Derimod er der for Distrikt Øst en stigning i interventionsperioden for alle aldre (+2,5%) og for 70+-
årige (+4,9%), hvor dog kun den sidste er signifikant.  
  

Distrikt Før Efter Ændring  p-værdi  

Alle aldre  Vest 21,4 17,0 -4,4 0,002 Signifikant reduktion  
Øst 22,4 24,9 +2,5 0,131 Ikke signifikant øgning 

70+ årige Vest 21,4 17,4 -4,0 0,011 Signifikant reduktion  
Øst 20,7 25,6 +4,9 0,007 Signifikant øgning 

Tabel 8 Andel (%) indlæggelser før og efter indførelse af GERI-kuffert i hhv. Distrikt Vest og Distrikt Øst, samt ændringerne (% point). 
Signifikansniveau: 0,05. 

På baggrund af PAATH projektet kan man med en vis rimelighed og som en foreløbig konklusion sige, at 
GERI-kufferten har stort potentiale til at reducere indlæggelser. Hvis man ser på resultaterne for Distrikt 
Vest, hvor interventionen har kørt længst og dermed er tættest på en drifts-situation, så er ændringen en 
reduktion på 4,4 % i akutte indlæggelser. Resultatet er signifikant og kan derfor bruges, som et meget 
forsigtigt bud på et forventet besparelse provenu.  
 
Det er ikke muligt med de relativt få patienter, at estimere et præcist tal for den gennemsnitlige 
omkostning pr. akut indlæggelse for denne patientgruppe. Men hvis man ser på de to distrikter samlet i 
observationsperioden er der undgået 56 akutte indlæggelser, hvilket svarer til en gevinst på 277.279 kr. på 
de to perioder.  
 
Overføres resultaterne til det samlede antal akutte indlæggelser for Svendborg Kommune for personer, der 
modtager akutteam besøg med GERI-kuffert vil en reduktion i antallet af akutte indlæggelser med 4,4 % 
medføre en reduktion på 188 indlæggelser pr. år svarende til en besparelse på ca. 930.000 kr 12. Heri er dog 
ikke medregnet udgifter til blodprøvekits eller vedligeholdelse af apparatur, samt GTP brugerlicens. 
 
  
 
 

                                                           
12 Baseret på 2016 indlæggelser.  
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Forudsætninger og begrænsninger 
 

Som grundlag for beregningen af besparelsen er anvendt hotelprisen for en hospitalsseng og den 

gennemsnitlige indlæggelsestid på Odense Universitetshospital (OUH). På dette grundlag estimeres at 

besparelsen pr. undgået indlæggelse er 4.931 kr (1.369 kr pr dag x 3,6 dage). Dette er som udgangspunkt 

konservativt, idet den gennemsnitlige liggetid for patienter i geriatrisk afdeling er noget længere, nemlig 

6,8 dage på OUH. Nogle ældre patienter kan dog komme i andre afdelinger, fx ortopædkirurgisk, som har 

kortere liggetid, hvorfor de 3,6 dage ikke vurderes at overestimere. Imidlertid vil de fleste indlæggelser til 

ortopædkirurgiske afdelinger skyldes en fraktur, som skal håndteres. En større fraktur kræver således altid 

en indlæggelse, men selve traumet eller faldet, der fører til fraktur, kan muligvis forebygges med GERI-

kufferten, hvorved GERI-kuffert konceptet indirekte ville kunne hindre selv en kortere indlæggelse.  

I forhold til omkostningerne har der igennem projektet været arbejdet med at få løsningen implementeret 

som en del af den daglige drift, hvilket har været ressource krævende og ikke afspejler de faktiske 

driftsomkostninger ved en normal driftssituation. Projektets løbetid har været for kort til at man kunne 

indsamle troværdige data på driftsøkonomien.  

Derudover har man efter projektperioden valgt at skifte teknologi vedr. upload af data til GTP’en, hvilket 

giver et lidt usikkert estimat af disse omkostninger.   

I forhold til begge disse forhold vil det efterfølgende GERI-kuffert projektet skabe et langt mere sikkert 

videns grundlag.  
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Erfaringer og forankring 

Dette afsnit indeholder et samlet overblik over de erfaringer projektet har gjort sig, forankringen af 

resultaterne samt fremtidsperspektiverne.  

Erfaringer 
Erfaringer opsamler den læring og viden, der er opstået på baggrund af projektet, og som ikke direkte 

betragtes som et MAST eller business case resultat af projektet, men som har mere generel værdi og 

mening i relation til projektets gennemførelse og processer.  

Projektet og samarbejde: 

 Der har hele vejen igennem været et fantastisk samarbejde mellem parterne, der alle har 

investeret ressourcer i det. Det har været muligt, fordi merværdien af projektet har været tydelig 

for hver af de centrale parter. 

 Det har også krævet gode samarbejdsrelationer at udvikle GERI-konceptet til et anvendeligt dagligt 

værktøj i det sundhedsfaglige arbejde i kommunen og i deres kontakt med almen praksis.  

 Processen med at involvere almen praksis har været tung og langsom. Projektet har stødt på en 

række udfordringer med almen praksis, som udspringer af forskellige årsager (prioritering, politiske 

situation osv.). Dog har der også været en del succeshistorier, men det har gennem perioden ikke 

været muligt at få projektet systematisk forankret blandt de praktiserende læger i Svendborg som 

helhed, dvs. at deres medvirken har været meget individuel baseret.  

 Kommunikation er vigtig, og vigtig læring er, at man kan involvere almen praksis vha. det gode 

eksempel og samarbejdsvilje. Projektet havde initialt kontakt til det lokale lægelaug, som er en 

vigtig samarbejdspartner, men det har været svært at opnå tilstrækkelig opmærksomhed på 

projektets muligheder, muligvis fordi der foregår mange initiativer og gives mange informationer. 

En økonomisk kompensation, fx §2 aftale, er formentlig nødvendigt for at få opmærksomhed. 

Forudsætninger: 

 Hver parts involvering og engagement bygger på deres individuelle behov, samt at projektet 

adresserer disse behov på en relevant og implementerbar måde. Behovet har fra starten været 

tydelig for Svendborg Kommune, mens det ikke har været det for almen praksis. Dog har 

afprøvningsperioden klart vist at konkrete situationer, hvor GERI-kufferten har været en del af 

indsatsen, har virket, og dermed er behovet blevet tydeligere for den enkelte praktiserende læge.  

 At udvikle GERI-kufferten hen imod en brugbar dagligdags løsning forudsætter åben dialog fra alle 

parter, lydhørhed og fleksibilitet, således at der finder en konstant udvikling sted.  

 Eksterne faktorer kan have betydning for projektets muligheder. Fx kan ukontrollerbare faktorer 

såsom PLO forhandlinger eller andre politiske situationer, have en direkte indflydelse på projektet 

og det forventede resultat. I PAATH har det været muligt at skabe værdi hos kommunen, til trods 

for at almen praksis har været fraværende i perioder og at sygehuset aldrig blev aktiveret af den 

årsag.  

Forankring af projektets resultater 
Forankringen af projektets resultater fremlægges i det følgende ud fra såvel Svendborg Kommunes 

perspektiv, som i en bredere kontekst i forhold til en videreførelse af GERI-konceptet i et nyt projekt og 

potentiel kommercialisering.   



39 
 

Svendborg Kommune 
Svendborg Kommune har været afprøvningssted for GERI-kufferten i PAATH projektet, og akutteam 

personalet samt ledelsen heraf, har været en meget aktiv del i hele projektet i henhold til 

(videre)udviklingen af konceptet foruden selve afprøvningen. 

Resultaterne og erfaringerne har været så tilfredsstillende, at man har søgt og fået SATS-puljemidler til et 

større projekt med en mere længerevarende afprøvningsperiode. Inden dette blev virkelighed i 2018, 

havde Svendborg Kommune valgt at fortsætte med at anvende GERI-kufferten i dagligdagen og som en fast 

bestanddel af akutteamets arbejdsgang. For at det kunne lade sig gøre, har Svendborg Kommune selv 

investeret i det udstyr, som i projektperioden var udlånt eller leaset (blodprøveudstyr og blærescanner).  

Arbejdsgangen har man løbende justeret både ift. optimering af processer, men også for at arbejde uden 

om de teknologiske problemer. Dvs. at man arbejder mere manuelt og udenom nogle af de systemer, der 

skulle sikre automatisk upload til GTP’en. Sidstnævnte har været en vigtig lære i projektet, hvor det 

efterfølgende blev klart at EWII Telecare ikke kunne honorere de krav, der lå i projektet vedr. upload af 

data til GTP’en, uanset om de var indtastet manuelt i app’en på interfacet eller gik via Bluetooth. Erfaringen 

fra PAATH har dog ført til udvikling af en ny måde at uploade på udviklet af Syddansk Sundheds Innovation 

(SDSI) og IBM, som ejer den aktuelle GTP (se Gevinst 4).  

GERI-kuffert projektet 
De positive resultater fra PAATH har ført til det efterfølgende GERI-kuffert projekt finansieret af SATS-

puljemidler og administreret af Sundhedsstyrelsen under programmet ’Styrket sammenhæng for de 

svageste ældre’.  

Kort om PAATH projektets efterfølger - ’GERI-kufferten’: 

 Hele projektperioden er 01.01.2017 til 31.12.2019. Første år (hele 2017) har været anvendt til 

udvikling af softwaren til upload til GTP’en, foruden en målrettet indsats for at informere alle 

samarbejdspartnere i de enkelte kommuner, dvs. hjemmeplejepersonale, praktiserende læger, 

lokale Ældreråd og de geriatriske afdelinger på OUH og OUH-Svendborg. Stort set hele 2017 har 

desuden været anvendt til at opnå en §2-aftale mellem Region Syd og PLO Syd, hvilket lykkedes i 

begyndelsen af 2018.  

 GERI-kufferten er allerede implementeret i yderligere 3 fynske kommuner: Kerteminde, Nordfyns 

og Faaborg-Midtfyn. 

 Svendborg Kommune er også med i den videre proces og har samtidig en ’ekspert’ funktion. 

 Kommunernes forskellige organisering af akutfunktion, størrelse og geografi vil give et bredere 

billede af kriterierne for succesfuld implementering af GERI-kufferten.  

 Foruden implementeringen af GERI-kufferten, har projektet udviklet og igangsat et e-læringsmodul 

for relevant sundhedsfagligt personale i kommunerne omkring Tidlig Opsporing af Begyndende 

Sygdom (TOBS). 

 Alle akut sygeplejersker i de 4 kommuner har gennemgået et 16 timers kursus i brugen af GERI-

kufferten og GTP, samt læring om biokemiske analyser, sygdomme og sygdomsmanifestationer hos 

skrøbelige ældre borgere. 

 Der er udviklet standard skemaer i GTP’en, til udfyldelse af kliniske observationer (puls, blodtryk, 

temperatur, blodprøvesvar etc), som udfyldes af akut sygeplejersken for hver enkelt borger, der 

modtager besøg af akut teamet. 

 GERI-kuffert projektet vil blive evalueret af VIVE og Implement Analyse. 
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Kommercialisering 
I den oprindelige projektbeskrivelse indgik der en teknisk løsning, der byggede på de erfaringer OUH havde 

fra telemedicinsk behandling af KOL patienter. Denne løsning var udviklet af EWII Telecare (tidligere 

Medisat), og det var derfor naturligt at lade EWII Telecare videreudvikle på en løsning til PAATH. 

Virksomheden så kommercielle muligheder i produktet. Imidlertid er der i løbet af projektperioden sket en 

udvikling i den teknologiske løsning, således at langt den væsentligste del af kommunikationen foregår via 

den eksisterende infrastruktur i Region Syddanmark, den Generiske Telemedicinske Platform (GTP).   

Der er to årsager til dette skift. For det første er det en lidt billigere løsning, i det man kan genanvende en 

eksisterende infrastruktur, og for det andet har EWII Telecare valgt ikke længere at fokusere på udviklingen 

af løsningen af forretningsmæssige årsager.  

På baggrund af de positive erfaringer med projektet og det faktum at ingen andre regioner har en 

tilsvareden infrastruktur er der et stort markedspotentiale for denne løsning. Der er på nuværende 

tidspunkt ingen kommercielle aktører involveret, men der er kontakter til en række virksomheder med 

henblik på at stille erfaringerne fra projektet til rådighed for deres produktudvikling.   

 

Fremtidsperspektiver 
Sundhedsområdet er under konstant udvikling både organisatorisk, økonomisk, teknologisk, medicinsk osv. 

Derved er der utroligt mange faktorer, der har indflydelse på, hvordan det reelt vil se ud i fremtiden. KORA 

(nu VIVE) har i en rapport analyseret sig frem til, hvilke centrale tendenser, der fremover vil være i 

sundhedssektoren. 

Udfordringerne er ifølge KORA: 

 Der vil blive flere ældre borgere, og antallet af multisyge vil stige. 

 Indsamling og brug af data vil vokse markant, især brugen af data indsamlet af borgerne selv. 

 Borgerne vil få en meget mere central rolle i deres egen behandling, og især vil der være store 

forventninger til de ressourcestærke borgere om at tage aktiv del i egen sundhed. 

 Borgerne vil stille højere krav til sundhedsvæsenet. 

 Der vil ske en demokratisering af teknologi og viden. Borgerne vil have adgang til mere information 

end i dag – og nogle af dem vil på denne baggrund kunne indgå i et mere ligeværdigt samarbejde 

med lægen i beslutningen om, hvad der er den rette behandling. 

For andre vil det imidlertid være en udfordring at skabe overblik over den omfattende 

informationsmængde og herunder finde vej til den rigtige viden. Sidstnævnte gruppe vil komme til 

at udfordre de sundhedsprofessionelle, der vil stå med borgere med megen information og lille 

viden, som de sundhedsprofessionelle skal afbalancere. 

 Der vil ske en markant udbredelse i anvendelsen af digitale løsninger, både som supplement til 

eksisterende behandling og som erstatning for den. 

 Der vil være en stigende anvendelse af robotteknologi i sundhedsvæsenet. 

 Sundhedsvæsenet vil blive proaktivt frem for reaktivt; der vil være fokus på sundhed frem for 

behandling, og borgerne skal holdes sunde og raske. 

 Borgere, såvel som klinikere, vil i stigende grad benytte sig af forskellige beslutningsstøtteværktøjer 

i tråd med IBM’s computer Watson. 

 Der vil være mere fokus på individuelle forebyggelses- og behandlingsforløb, som følge af at der 

bliver bedre muligheder for at gøre brug af viden om patienternes genetiske arvemasse. 
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 En del arbejdsopgaver – både lægelige opgaver og serviceopgaver – vil blive automatiseret. 

Samtidig vil teknologien skabe nye arbejdsopgaver, da ny teknologi vil resultere i nye undersøgelser 

og behandlinger 

Hvis de tendenser og udfordringer overføres til GERI-konceptet, er det tydeligt at se både en direkte og 

indirekte kobling mellem flere af tendenserne, og hvad der var formålet med PAATH projektet og 

fremtidige GERI-kuffert projekter og initiativer: 

 GERI-kufferten er målrettet den sundhedsfaglige indsats vedr. tidlig opsporing af akut sygdom hos 

det stigende antal ældre personer 

 Borgernes krav om behandling hjemme, rettidig diagnosticering samt undgåelse af indlæggelse vil 

øges. 

 Borgere og pårørende vil kræve mere indsigt og medvirken. GTP’en muliggør adgang for patient og 

pårørende.  

 Anvendelse af teknologi som erstatning eller supplement. GERI-kufferten supplerer med flere 

kliniske informationer til brug i vurderingen og kan bruges til løbende at følge en borgers udvikling.  

 En proaktiv tilgang via tidlig opsporing gennem GERI-kufferten og andre indsatser for tidlig 

opsporing.  

De strukturelle ændringer i både primær- og sekundærsektoren betyder forandringer og nye krav i både 

hver enkelt sektor samt i det tværsektorielle samarbejde. Det kan være konstruktionen af 

supersygehusene, sengereduktion på sygehusene, opgaveglidning mellem sektorer, og økonomi.    

GERI-kuffertens anvendelse i forhold til tidlig opsporing, øget tværsektorielt samarbejde, 

informationsdeling, osv. kan være ét led i den samlede pakke af indsatser, der kræves for at imødekomme 

alle disse forandringer.  
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Anbefalinger og konklusion 

Formålet med PAATH projektet var, at demonstrere, at det er muligt gennem en tidlig telemedicinsk 

intervention i borgerens hjem at forebygge akutte indlæggelser af ældre skrøbelige borgere, der i forvejen 

modtager kommunale serviceydelser. Med afsæt i et fantastisk samarbejde mellem parterne, og fordi 

merværdien af projektet har været tydelig for alle, har man gennemført og etableret organisatoriske 

ændringer og udviklet et teknisk koncept, der har potentiale til at reducere akutte indlæggelser for denne 

gruppe af borgere.  

Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet kan følgende anbefalinger opstilles: 

 Der er behov for at skabe et bedre underbygget klinisk beslutningsgrundlag for implementering 

GERI-kufferten, f.eks. i form af klynge-randomiserede studier  

 Forudsætningen for en god implementeringsproces er, at alle parter i projektet kan se en klar og 

tydelig merværdi, ikke mindst for de økonomisk ansvarlige i kommune og region, men også for 

praktiserende læger som opnår en mere smidig og præcis kommunikation med en af deres 

nærmeste samarbejdspartnere, nemlig hjemmeplejen 

 Det er påkrævet, at der opbygges gode samarbejdsrelationer til at udvikle GERI-konceptet og de 

tilknyttede telemedicinske behandlingsmuligheder. Kun derved opnås et anvendeligt dagligt 

værktøj i det sundhedsfaglige arbejde i kommunen og i deres kontakt med almen praksis.  

 Der skal arbejdes på at finde nye metoder, der gør processen med at involvere almen praksis 

mindre tung og tidskrævende. Projektet har stødt på en række udfordringer med almen praksis, 

som udspringer af forskellige årsager (prioritering, fagpolitiske situation osv.). Et økonomisk 

incitament i form af en §2 aftale kan facilitere denne proces 

 Det spiller en afgørende rolle at der etableres en god og tydelig kommunikation vedrørende formål 

og proces. Involvering af almen praksis kan ske vha. det gode eksempel og samarbejdsvilje fra 

kommunens side  

 Der skal findes en model, der sikrer en retfærdig fordeling af økonomiske gevinster og 

omkostninger således at de rette incitament-strukturer etableres 
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Bilag 

Interview- og spørgeguide – kommunal leder 
Tema 1: Den kommunale sygepleje generelt 
1. Generelt set, hvordan vil du beskrive udviklingen i den kommunale sygepleje i relation til kommunens 

opgaver gennem de sidste 10 år? Ser du en yderligere udvikling i den nærmeste fremtid? 
2. Hvad er de største udfordringer for den kommunale sygepleje? 
 
Tema 2: Akutteams generelt 
3. Hvordan opstod ideen med akutteams og hvordan forløb processen? 
4. Hvad har været resultatet af indførelsen af akutteamsene? 
 
Tema 3: Tværsektorielt samarbejde og teknologi, inkl. GERI-kufferten 
5. Hvad er ud fra dit synspunkt vigtigst ift. at understøtte tværsektorielle borgerforløb? 
6. Hvad rolle kan teknologi spille i den sammenhæng? 
7. Hvad har ud fra dit synspunkt været det mest positive og negative ved GERI-kufferten? 
8. Hvad rolle tænker du den kan spille fremadrettet? 
 
Tema 4: Andre initiativer og strategien i kommunen 
9. Har I andre initiativer eller planer for den samme målgruppe eller for tværsektorielle borgerforløb, som 

på nogen måde er relevante ift. GERI-kufferten? 
10. Hvad er kommunens langsigtede strategi 
 
Afslutning 
11. Er der andet du ønsker at få sagt og som spørgsmålene ikke har dækket? 
 

Interview- og spørgeguide – praktiserende læge 
Tema 1: Generelle spørgsmål 
1. Er du hyppigt i kontakt med akutsygeplejerskerne i kommunen?  
2. Kan du huske hvordan du først stødte på GERI-kufferten hos akutsygeplejerskerne? 
3. Hvor mange patienter har du prøvet det på? Og var du bevidst om at GERI-kufferten blev anvendt i 

situationerne? 
 
Tema 2: Samarbejdet med kommunens akutsygeplejerskefunktion 
4. Hvad mener du generelt om det at sygeplejerskerne kan tage flere objektive målinger på eget initiativ 

inden de henvender sig til dig?  
o Hvad er godt? 
o Hvad skal være bedre? 
o Hvad dur ikke? 

5. Har du oplevet en forskel i samarbejdet med akutsygeplejerskerne siden de har fået GERI-kufferten? 
Hvis ja, hvad skyldes det konkret og hvad betydning har det haft?  

6. Om han har prøvet det fra Lægevagts funktionen udenfor alm. Arbejdstid? Og evt. erfaringer herfra 
 
Tema 3: Teknologien og andre funktioner 
7. Har du anvendt det fælles kommunikationssystem (GTP’en) eller fået oplysningerne på anden hvis? 

Hvis ja, fungerede den og hvad syntes du om den? 

8. Kan du forestille dig, at det ville være en diagnostisk fordel med realtime video kommunikation, når 
akutsygeplejersken var hos patienten/borgeren? 
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9. Hvad mener du om at have muligheden for at henvise patienterne til subakut geriatrisk vurdering den 
efterfølgende dag (man-fre)? 

 
Tema 4: Andet 
Hvilke er de bedste argumenter for at få praktiserende læger til at bruge GERI-kuffert konceptet? 
 

Interview- og spørgeguide – akutteam 
Tema 1: Udfordringer ved den initiale brug af GERI-kufferten i såvel team Vest og team Øst 
1. Først kunne vi godt tænke os at høre hvad I tænkte da I fik GERI-kuffert konceptet beskrevet? 
2. Var der elementer af GERI-kufferten, som I ”frygtede lidt” inden I overhovedet havde prøvet den? 
3. Vedr. selve udførelsen af målingerne og blodprøvetagningen?  
4. Og vedr. den digitale kommunikation? 
5. Var I blevet tilstrækkeligt klædt på til at anvende GERI-kufferten eller manglede der yderligere 

viden/undervisning forud? 
 
Tema 2: Accept af og samarbejde ved brug af GERI-kufferten 
6. Hvad er jeres indtryk af accepten af GERI-kufferten som helhed? 

o Borgerens accept 
o Pårørendes accept 
o Jeres hjemmeplejekollegers accept 
o Praktiserende læges accept 

7. Hvordan accepterede borgeren blodprøvetagning? 
8. Hvordan oplevede I samarbejdet med  

o egen læge (behandlende læge)? 
o kommunikationen 
o blodprøvetagningen 
o med jeres kolleger, både i hjemmeplejen og på plejecentrene 

 
Tema 3: Erfaringer fra brugen af GERI-kufferten 
9. Hvad er det bedste ved GERI-kufferten 
10. Hvad er det værste ved GERI-kufferten 
11. Hvordan har I oplevet teknisk og administrativ support undervejs i forløbet? 
12. Hvad er de vigtigste erfaringer I tager med fra forløbet indtil nu og som I vil give som gode råd til de 

andre kommuner, som nu skal i gang med at bruge GERI-kufferten? 
 
Tema 4: Forebyggelse af indlæggelse 
13. I PAATH-projektet kan vi kun indirekte se om der samtidigt med brugen af GERI-kufferten også har 

været et fald i de akutte indlæggelser. Projektet kan ikke belyse om det er GERI-kufferten eller noget 
andet der har gjort det.  

14. Har GERI-kufferten bevirket at en borger ikke er blevet indlagt, som ellers ville have været indlagt før i 
tiden (dvs. før man havde GERI-kufferten)? Giv gerne alle eksempler I kan komme i tanke om. 

15. Er der ’enkelt-funktionaliteter’ i GERI-kufferten, som har særlig stor betydning for jeres vurdering af 
borgeren? 

16. Hvilke nye funktionaliteter kunne I tænke jer at GERI-kufferten skulle indeholde, udover dem vi har i 
dag? Eller er nogen funktionaliteter overflødige? 

17. På hvilken måde bidrager GERI-kufferten til jeres beslutningskompetence om hvorvidt denne borger  
o skal akut konfereres med en læge (egen læge/vagtlæge)? 
o kan klares internt med opfølgende besøg og orientering til egen læge? 
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18. Kan I forestille jer andre tiltag i hjemmet som kan supplere GERI-kufferten i forebyggelse af akut 
indlæggelse? 

19. Hvis man foretog en mere dybdegående udredning af borgerens sygdomstilstand fx med en subakut 
lægeligvurdering i Geriatrisk Ambulatorium og mulighed for fortsat dialog med ambulatoriet, ville I så 
være trygge ved at håndtere den ældre borger i eget hjem? 

    
Tema 5: Resultatpræsentation og refleksion over korttidsindlagte ældre 
Nu vil vi ganske kort præsentere jer for nogle resultater fra det tidligere pilotprojekt, som blev udført af 
Anders Fournaise på akut indlagte 70+-årige Svendborg borgere som blev korttidsindlagte i FAM. Anders 
kiggede på borgeres ydelsesforbrug i 12 måneder før og 6 måneder efter FAM indlæggelsen. 
 

 

 

20. Er det en stigning I kan genkende i perioden før en indlæggelse?  
21. Er der nogle kendetegn I mener generelt karakteriserer den 12 måneders forudgående periode før 

indlæggelsen?  
 


