Screeningsskema til opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning
Borgere der udskrives fra somatisk afdeling på hospital til eget hjem, plejebolig eller Træningscenter Gladsaxe,
skal screenes når: de er 65 år eller derover og kan screenes når: de er under 65 år, og en sundhedsfaglig person
vurderer, at det er klinisk relevant at tilbyde borgeren et opfølgende hjemmebesøg.
Screeningen skal ske inden for én hverdag efter udskrivningen fra hospital, og udføres af Visitationen (for
borgere der udskrives til eget hjem), Træningscenter Gladsaxe (for borgere der udskrives til midlertidige
pladser) og Seniorcentrene (for borgere der udskrives til seniorcentre).

INKSKLUSIONSKRITERIER
Der tilbydes et opfølgende hjemmebesøg HVIS borgeren opfylder mindst 2 af nedenstående
kriterier, hvoraf mindst et skal være fra punkterne 1-4.
1 Tidligere indlæggelse:
Borger har været indlagt på hospital to eller flere gange de seneste 12 måneder
2 Andre sygdomme ud over den der medførte indlæggelse (komorbiditet):
Angiv diagnoser:
3 Medicin:
Kendte borgere: Under indlæggelse har der været 3 eller flere medicinændringer
Ukendte borgere: Borger får 5 eller flere receptpligtige præparater
4 TOBS’es borger 3 eller mere (på TCG og seniorcentre)
5 Demens:
Borger har demens eller der er begrundet mistanke om demens
6 Kognitive færdigheder:
Borger har kognitive problemer (fx koncentrations-, hukommelses- og
rumopfattelsesbesvær eller manglende sygdomserkendelse)
7 Misbrug:
Borger har et misbrug, som påvirker borgerens sociale, psykiske og fysiske funktionsniveau
8 Sociale forhold:
Borger har svært ved at overskue eller koordinere sin hverdag (fx på grund af dødsfald i
nær familie, svær sygdom i nær familie, dårlig kontakt til nær familie/omgangskreds eller
borger føler sig ensom)
9 Funktionsniveau:
Borger har et væsentligt funktionstab efter indlæggelse

EKSKLUSIONSKRITERIER
Der tilbydes ikke opfølgende hjemmebesøg hvis nedenstående gør sig gældende
a) Hvis det på baggrund af en faglig vurdering skønnes ikke at være relevant
b) Hvis der er tale om Fald med indlæggelse < 3 timer  der visiteres i stedet til faldudredning
c) Borgeren er udskrevet med udredningsplan i andet regi (fx fortsat udredning i sygehusregi)
d) Der er tale om palliative/terminale forløb tilknyttet hospice/palliativ enhed (der er læge
tilknyttet forløbet)
e) Der er tale om Hæmatologiske/nefrologiske patienter, og når indlæggelsen skyldes disse
grundsygdomme
f) Der er tale om psykiatriske borgere aktive i distriktspsykiatrien, med mindre det drejer sig om
en somatisk indlæggelse
g) Hvis der er tale om en borger fra Københavns Kommune (fx Ringbo, Ketilsvej)
h) Hvis vedkommende er en udenbys ferieborger fx i kolonihaver

