
Udskrivelser fra 

akutafdeling
- et samarbejde mellem AMA AaUH og Aalborg 

Kommunes udskrivningsenhed

v/ Mariann Tousgaard, afsnitsledende sygeplejerske AMA &

Michael Andersen, Aalborg Kommunes udskrivningsenhed



• Opstartet pr. 1.9.2014 som et led i sundhedsaftale om 
forløbskoordinering

• Funktion bemandet af sygeplejersker fra Udskrivningsenheden

• Daglig tilstedeværelse på AMA AaUH alle hverdage

• Målgruppe: den ældre medicinske patient (+65)

• Pilotprojekt 1.9.2014 – 28.2.2015

• Finansieret af SATS puljemidler til og med 2015 – herefter 
kommunal finansieret

Baggrund



• Forløbskoordinator møder borger allerede på AMA -> rød 
tråd i indlæggelsesforløbet, idet forløbskoordinator 
informerer borger om Aalborg Kommunes tilbud samt 
videregiver information til kollega i Aalborg Kommune 

• Øge samarbejdet mellem AMA, PLO Aalborg samt Aalborg 
Kommune -> herunder kan forløbskoordinator inddrage 
praktiserende læge ved behov, mens borger befinder sig 
på AMA 

• Orientering om kommunal rehabilitering til borger og 
AUH personale, mens borger befinder sig på AMA 

• Reducering af kommunale udgifter til medfinansiering 
af indlæggelsesforløb, såfremt forløbskoordinator kan 
henvise borger til et kommunalt tilbud, inden borger 
overflyttes til AMA eller stamafdeling 

Formål & indsats



• Kommunal medvirken til at ”vende den ældre 

medicinske patient i døren” på AMA således, at 

et længere indlæggelsesforløb undgås og risiko 

for øget funktionstab under indlæggelse 

reduceres 

• Forløbskoordinator kan hurtigt tage kontakt 

til udfører i Aalborg Kommune mhp. 

vidensdeling og iværksætte eventuelle behov 

for hjælp 

• Daglig vidensdeling mellem AMA og 

Udskrivningsenheden Aalborg Kommune, herunder 

større sammenhæng i den relationelle 

koordinering på tværs af primær og sekundær 

sektor 

Formål & indsats - fortsat



• Reducere akutte (medicinske) genindlæggelser ved, 
at forløbskoordinator henviser borger til rette 
tilbud første gang. 

• Øge patienter/borgeres opfattede livskvalitet ved 
at reducere genindlæggelser. 

• Reducere akutte medicinske korttidsindlæggelser 
ved, at forløbskoordinator sammen med speciallæge 
på AMA vurderer, om borgers plejebehov kan 
varetages i primær sektor -> herunder inddrage 
akutsygeplejersken i primær sektor. 

• Medvirke til at reducere utilsigtede hændelser i 
overgangen mellem primær og sekundær sektor, 
herunder medicinfejl, manglende opstart af kommunal 
hjælp efter udskrivelse mv. 
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8:00 - 10:00: Adm. tid (advis, TSM, telefon, mail 
mv.)

10:00 - 12:30: Tilstedeværelse AMA

12:30 - 13:00: Frokost

13:00 - 15:30: Adm. tid & konferencer på 

AMA

Træffes på mobil 5073 8593 hverdage ml. kl. 8-

15

Daglig praksis 
- forløbskoordinator



Caseeksempel


