Tidlig opsporing
og forebyggelse af indlæggelser / genindlæggelser

"Type2dialog har stor viden om ældre- og sundhedsområdet.
Vi mødte et fagligt stærkt konsulentteam, der samtidig havde
erfaring med implementering af forandringer i en stor driftsorganisation. Derfor fortsætter vi med Type2dialog som vores
samarbejdspartner i forbindelse med tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser."
Karen Schur, sundheds- og ældrechef, Holbæk Kommune

Evidensbaseret viden
overføres til praksis
og en ny arbejdskultur

Tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser
Tidlig opsporing og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser er et af tidens store fokusområder. Men hvordan får man
medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre til at have systematisk fokus på hverdagsobservationer, triagering og handling?
Det kræver andet og mere end et par kursusdage og en peptalk, hvis der skal tilføres viden, som skal resultere i et reelt kompetenceløft og ændret adfærd i hverdagen.
Type2dialog har stor erfaring inden for ældre- og sundhedsområdet og kan bistå jeres organisation med at konkretisere arbejdsgange og procedurer efterfulgt af faglig udvikling og implementering af en kultur, som forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser.

Udbytte af processen

Succesfuld implementering

• Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser
• Øget effektivitet og kvalitet
• Evidensbaseret viden
• Procedurer med afklaring af roller og ansvar
• Øget tværfagligt samarbejde og ejerskab
• Øget fokusering
• Udvikling af kompetencer, fælles sprog og fundament
• Brug af værktøjer i praksis
• En model tilpasset jeres kommune, klar til udrulning

Det kræver ikke den store investering i maskiner og udstyr at
gøre organisationen klar til at forebygge indlæggelser, men
derimod en ændring i kultur, holdninger og arbejdspraksis.
Type2dialog har udviklet processer og modeller, som er skræddersyet til netop denne problemstilling, og som sikrer dokumenterbare resultater.

Kan det betale sig?
Ifølge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var der i 2012 i
alt 128.000 indlæggelser, der kunne have været undgået. Det
svarer til 16 % af alle akutte indlæggelser, og ca. halvdelen af
de borgere, som blev indlagt akut, var 65 år eller derover. Der er
ingen tvivl om, at en hospitalsindlæggelse kan være en voldsom
oplevelse for et ældre menneske. Er en indlæggelse nødvendig,
skal borgeren naturligvis på hospitalet, men rent faktisk kan
mange indlæggelser og genindlæggelser forebygges med en
systematisk indsats. Og det har en positiv indflydelse både på
borgerens livskvalitet og på kommunekassen.

Hvilke indlæggelser kan forebygges?
En forebyggelig diagnose defineres af Sundhedsstyrelsen som en
diagnose, der ”ved en tidlig opsporing og indsats kan forhindres
i at udvikle sig til en indlæggelseskrævende sygdom”. Flere indlæggelser kan forebygges, hvis der sættes ind på et tidligt tidspunkt, når beboerens almentilstand ændres og/eller forværres.
Eksempler på diagnoser, hvor indlæggelser kan forebygges:
• Blærebetændelse		
• Væskemangel
• Forstoppelse		
• Nedre luftvejssygdom
• Knoglebrud		
• Tryksår
• Tarminfektion		
• Ernæringsbetinget blodmangel

Type2dialog tilrettelægger og lokaltilpasser udviklingsprocessen
til jeres kommune. Det hele starter med en grundig afklaring af
den fremtidige praksis, arbejdsgange og procedurer i forhold til
tidlig opsporing, som fx beskrives ud fra Den Danske Kvalitetsmodel. Det besluttes, hvilke metoder der skal anvendes i driften,
om der skal triageres, hvordan der skal dokumenteres, om der
skal indkøbes teknologi osv.
Herefter tilrettelægges og gennemføres den faglige udvikling
af organisationen og implementeringen af en arbejdskultur, som
har fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser.
Et eksempel på en udviklingsproces er skitseret nederst på siden.

Type2dialog er jeres arbejdshest
Type2dialogs koncepter bygger på evidensbaseret viden, og vi samarbejder med anerkendte forskere og praktikere. Tusinder af ledere og medarbejdere fra mere end halvdelen af landets kommuner har gennem årene
deltaget i vores lokalt tilpassede implementeringsprocesser – med et veldokumenteret, positivt udbytte. Type2dialog er jeres arbejdshest, der i
tæt samarbejde med arbejdspladsens nøglepersoner sikrer, at organisationen kommer succesfuldt i mål.
Kontakt Type2dialog for et gratis og uforpligtende inspirationsmøde
om tidlig opsporing og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.
Ring på tel: 35 25 13 50
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Ledersupervision – fokus på implementering i praksis
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