Tværsektoriel Forskningsenhed
Workshop 21. oktober 2014

Kommunale akutfunktioner
• Lone Schou, forsker i Tværsektoriel Forskningsenhed

13:00-13:10

Velkommen
Carsten Hendriksen, forskningsleder i Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE)

13:10-13:25

Orientering om udbredelsen af akutfunktioner
Lone Schou, forsker i Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE)

13:25-13:40

Erfaringer med akutfunktioner i hjemmeplejen
Kirsten Jakobsen og Annedorthe Friberg, Helsingør Kommune

13:40-13:55

Erfaringer med akutfunktioner fra almen praksis
Jan Christensen, praksiskonsulent, Helsingør Kommune

13:55-14:10

Pause

14:10-14:25

Projekt CAT Team (Mobil psykiatrisk akutfunktion på PC Frederiksberg)
Kristen Kistrup, Centerchef, Psykiatrisk Center Frederiksberg

14:25-14:35

Hvad siger evidensen?
Lone Schou, forsker i TFE

14:35-15:25

Hvilken viden mangler vi?
Diskussion om fremtidige projekter – Nedsættelse af arbejdsgruppe

15:25-15:30

Afslutning
Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE
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Kommunale akutfunktioner
KKR 2013 ” Kommunernes fælles rolle – udvikling af nære sundhedsvæsen”
Indsatser:
• Forebyggelse af (gen)indlæggelser
•

Kommunerne skal forebygge indlæggelser gennem indsatser i ældreplejen med påvist effekt fx:
-

Tidlig opsporing og monitorering af tegn på faldende funktionsniveau
Medicinhåndtering
Faldforebyggelse
Styrkelse af medarbejdernes kompetence i forhold til
> Samarbejde med almen praksis mhp. tidlig opsporing af truende indlæggelser
> Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser (i samarbejde med hospitaler)

Foreslået projekter:
• Etablering af akutteams eller midlertidige døgnpladser
• Udvikling af modeller for tværsektorielt samarbejde (shared care)
• Udvikling af samarbejde med almen praksis/ vagtlægefunktioner

(Kommunernes fælles rolle – udvikling af nære sundhedsvæsen, KKR Hovedstaden, 2013)
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Kommunale akutfunktioner
KL 2014 ”God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen”
De kommunale akutfunktioner er udviklet for at håndtere de pleje- og behandlingsmæssige
udfordringer udviklingen i sygehusvæsnet afstedkommer i forhold til:
•
•
•
•

Nye behandlingsmetoder
Ny teknologi
Kortere indlæggelsestider
Øget ambulant behandling

Det er særligt i forhold til:
• Indlæggelse med forebyggelige diagnoser
• Akutte korttidsindlæggelser
• Genindlæggelser

(God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen – KL 2014)
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Kommunale akutfunktioner
Det handler især om:
• At tilbyde et kommunalt alternativ til en akut indlæggelse
• At tilbyde en opfølgende sygepleje- og behandlingsindsats
• At styrke samarbejdet mellem kommune, almen praksis og hospital (Udskrivningsforløb)
• At understøtte kommunikationen med IT
• At implementerer værktøjer til tidlig opsporing og identificering af nedsat funktionsniveau,
underernæring og sygdom

(God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen – KL 2014)
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Kommunale akutfunktioner
Centrale aspekter ved god praksis i de kommunale akutfunktioner:
• Er kendetegnet ved at være fleksible på tid og opgavetyper
• Kan understøtte og opkvalificere den almindelige hjemmepleje
• Kan styrke kommunens dialog med almen praksis, vagtlæge og sundhedsfagligt personale på sygehus
• Målgruppen er borgere med akut sygdom, forværring, eller akut nedsat funktion
(somatisk – psykiatrisk)

• Det sygeplejefaglige personale skal have brede kompetencer, viden og erfaring
• Særlige færdigheder erhverves ved løbende efteruddannelse og supervision via sygehus eller fælles
skolebænk

(God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen – KL 2014)
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Kommunale akutfunktioner
Borgere med akut sygdom, forværring, eller akut nedsat funktion, med
behov for eksempelvis:
• Observation af akut opstået komplikationer til sygdom
• Væske- og ernæringsterapi (sondeernæring)
• Inhalationsbehandling og iltterapi

• Kateteranlæggelse og –pleje
• i.v.-medicinering

(God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen – KL 2014)
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Kommunale akutfunktioner
Sygeplejefaglige kompetencer, færdigheder og viden:

• Sygeplejerskeuddannelse

• Min. 2 års relevant erhvervsmæssig erfaring
• Stærke kommunikative færdigheder (samarbejde)

• Bred erfaring indenfor:
•
•

Observation – Vurdering - Analyse
Handling – planlægning - Justering

(God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen – KL 2014)
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Kommunale akutfunktioner

(God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen – KL, 2014 , fig. 3.1)
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Kommunale akutfunktioner
Praksisplan for almen praksis 2014-2015 (August 2014)
12.6 Samarbejde med kommuner om forebyggelige indlæggelser
”Det er for både regionen og kommunerne et fokusområde at forebygge indlæggelser, der
gennem en tidlig og fokuseret indsats af kommune og almen praksis kan undgås. Dette
fokusområde er aftalt i sundhedsaftalen for 2011-2014.
Vægten lægges her på udvikling af en indsats, der afdækker begyndende fald i
funktionsniveau og sygdomsudvikling og etablerer tiltag, der kan afbøde denne udvikling.
Denne indsats skal særlig målrettes ældre svage borgere og borgere med kroniske sygdomme.
Det kræver et aktivt samspil mellem kommuner og almen praksis understøttet af hospitalernes
specialistkompetencer” (s.59).

Anbefalinger:

• At almen praksis og kommune indgår i en dialog om sikker mundtlig og elektronisk kommunikation
• At viden om samarbejde mellem kommuner og praksis sikres med henblik på beskrivelse af modeller,
som kan indgå som udgangspunkt for drøftelser mellem lægevagt, region og kommuner.
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Kommunale akutfunktioner
Høringsudkast 2014 – Sundhedsaftale (2015 – 2018) – Administrative del
Punkt 5.3.2 Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser
” Vi vil styrke det tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing og tidlig indsats ved at
implementerer redskaber, som er udviklet til formålet, og som så vidt muligt er evidensbaseret
og derudover tage afsæt i en opsamling af erfaringer” (s.34).

Punkt 5.3.2.1 Akutte indsatser:
”Med udgangspunkt i eksisterende erfaringer udarbejdes aftaler for samarbejdet mellem
kommuner, hospitaler og almen praksis omkring de kommunale subakutte/akutte pleje- og
behandlingstilbud. Aftalerne skal omfatte både psykiatri og somatik” (s. 35).

(Høringsudkast 2014 – Sundhedsaftaler – Administrative del. Sundhedsstyrelsen, 2014)
Tværsektoriel Forskningsenheds temaeftermiddag 21. maj 2014
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Akutteam i Helsingør Kommune
2014

Præsentation af Akutteamet



Startede op i 1997



Akutteamet er ikke omfattet af den aktivitetsbaserede afregning



Akutteamet er en del af hjemmeplejen



Akutteamet har en praksisnær ledelse



Akutteamet har er tæt samarbejde med praktiserende læger

Formålet med Akutteamet



Medvirke til at holde borgere hjemme fra sygehusene.



Sikre færrest mulige funktionstab pga. længere indlæggelser



Begrænse kommunal medfinansiering til sygehusene ved at
forhindre indlæggelse og genindlæggelse.



Hurtigere udskrivelser fra fx skadestue eller AMA med henblik på
vurdering i hjemmet - fx. smertebehandling og mobilisering (også
kirurgiske patienter)



Samlede ressourcer indenfor palliation og special sygepleje



Tilføre hjemmeplejen et generelt kvalitets løft via tæt samarbejde
og sparring

Samarbejdspartnere


Praktiserende læger
 Borgerens praktiserende læge
 Second opinions
 Opfølgende hjemmebesøg



Hele den øvrige hjemmepleje
 Second opinions eks. for at hindre (gen)indlæggelser
 Specialiseret sygepleje



Montebello Plejehjem / akutpladser



Hospitaler
 Indslusningsopgaver
 Tidlig opsporing via plejeforløbsplaner
 Palliativ enhed
 Særlige komplekse forløb (terminale borgere)
 Undervisning i specielle opgaver



Sundhedshus
 Akut opstart af hjælp hos borgeren ( med henvisning)



Politi / beredskab



1813

Antal Akutteam besøg 2013
Ydelse
1 Udskrivningsborger
2 Terminal
3 Infektionssygdomme
4 Causa Socialis
5 Tarmsygdomme/hepatologi
6 Cancer
7 Fraktur
8 Bevægeapparat
9 Trauma
10 Psykisk
11 Nyresygdomme/endokriologi
12 Neurologi
13 Hjerte-kar sygdomme
14 Misbrug med alkohol
15 Hud
16 Øjne
17 Lungesygdomme
18 Blodsygdomme
19 Vejledning
20 Øvrige
21 Øre/næse/hals
Total

Besøg

Antal borgere
730
666
218
211
126
90
87
83
52
52
47
46
40
15
5
4
4
3
0
0
0
2479

609

2nd Opinion i hjemmeplejen


Formål
 Forebygge unødige (gen)indlæggelser



Fremgangsmåde
 Hvis en medarbejder er i tvivl om en borger bør indlægges kontaktes
Akutteamet med henblik på en 2nd opinion ( ikke 112-indlæggelser)
 Akutteamet kontaktes inden kontakt til læge.
 Akutteamet laver en vurdering om hvorvidt de kan supplere den
eksisterende hjælp med tiltag som kan give borgerne mulighed for at
forblive i eget hjem eller om borgeren er velegnet til ophold på en
akutplads eller om borgeren bør indlægges.
 Kontakt og sparring med praktiserende læge

”2nd opinion” praktiserende læger


Opringning og henvisning fra praktiserende læge



Aftaler



Besøg og vurdering



Tilbagemelding af observationer til læge



Pleje- og behandlingsplan for borgeren ( mere hjælp, indlæggelse
akutplads, indlæggelse hospital)

2nd opinion (2013)
Second opinions
Rekvirent

Indlæggelse undgået

Hj.plej.

Plejehj.

Øvrige

I alt

Ja

Nej

Ved ikke

Januar

35

9

3

47

34

13

0

Februar

33

2

1

36

32

4

0

Marts

35

6

2

43

33

10

0

April

19

3

2

24

21

3

0

Maj

24

7

3

34

25

9

0

Juni

33

6

4

43

37

6

0

Juli

39

5

1

45

36

9

0

August

33

5

3

41

33

8

0

September

21

8

3

32

20

12

0

Oktober

26

2

1

29

21

7

0

November

31

6

7

44

33

11

0

December

38

4

5

47

41

6

0

367

63

35

98

0

Sum

465 366

Antal borgere

351

Statistik Second opinions 2013
Indlæggelser undgået

Sygeplejerskernes kompetencer







Sundhedsfaglig ekspert
 Har erhvervet sig kvalifikationer og kompetencer til at kunne fungere
selvstændigt
 Faglige (brede og specialkompetencer)
 Personlige
Kommunikative kompetencer
 Målrettet og individuel kommunikation og rådgivning
 Borgere, pårørende
 Samarbejdspartnere
Flerfaglig opgaveløsning
 Kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patientforløb Udvikler og professionel
 Ny viden – teoretisk / i praksis – nysgerrighed
 Etisk ansvarlighed
 Pædagogiske evner
 Omstillingsparathed

Akutteams og –pladser i Helsingør
Kommune
Workshop tirsdag d. 21. oktober om
akutteams/-pladser i Region H
Jan Christensen, praktiserende læge og kommunal
praksiskonsulent i Helsingør Kommune

Akutteam
1) Second opinion
2) Ekstra overvågning
3) Palliation
Undgå indlæggelse og dermed delir - økonomisk
fordel

Akutpladser
1) Behov for døgnovervågning
2) Palliative forløb
3) Andre funktioner?

Spørgsmål
•
•
•
•

Forebygger Akutteamet indlæggelser?
Er Akutteamet økonomisk rentabelt?
Forebygger Akutteamets indsats delir?
Færre antal tilfælde med delir på Akutpladser
sammenlignet med indlæggelse?
• Hvor stor en del af genindlæggelserne skyldes
delir?
• Hvilke funktioner skal afvikles på Akutpladser?

Projekt om mobil psykiatrisk
akutfunktion
- erfaringer fra studietur til Melbourne (Victoria
Mental Health Service) oktober 2014

Centerchef Kristen Kistrup, Psykiatrisk Center Frederiksberg

Om CAT-Team modellen
• CAT-Team betyder Crisis Assessment and
Treatment team – og har en 15-20 års historie i
Melbourne, hvor vægtning af ambulant (udgående)
funktion ift. stationær funktion er særlig markant
• VMHS´s psykiatriplan (framework) har tidligere
været til inspiration for hovedstadens psykiatr

CAT – særlige kendetegn
• Vurdering (assessment) og screening af patienter i den akutte fase af
•
•
•
•
•
•
•

deres psykiatriske sygdom
Gate-keeper til akutte psykiatriske behandlingstilbud – såvel
stationære som ambulante – alternativ til hospitalisering
Nøglerolle i stillingtagen til den bedst mulige behandlingsmulighed og
med at screene alle indlæggelser
Korttids behandlingsinterventioner – typisk i eget hjem - til patienter
med psykiatriske krisetilstande
Hvis indlæggelse er den optimale løsning, faciliterer CAT
indlæggelsesprocessen
CAT koordinerer og skaber sammenhæng i patientforløb såvel ift.
indlæggelser og ambulant
CAT faciliterer udskrivninger og har også opgaver under indlæggelse
Kriseinterventionen sker i sammenhæng med en mobil telefonisk
triage for at identificere problemer, vurdere/udelukke risici og for at
lave aftaler om en individuel handlingsplan

Kort om status for projektet
Arbejdsgruppe med klinikere, ledere,
brugerrepræsentant og stabsplanlæggere skriver
projektbeskrivelse
studietur i Melbourne (7. –
15. oktober)
færdiggørelse af
projektbeskrivelse – inklusive beregninger af
økonomi
overgår til direktionens vurdering og
beslutning.
(Baggrund er besparelse, hvor PCF´s natlukkede
akutmodtagelse lukkes per 1. april 2015).

Studietur til Melbourne
Oktober 2014

Deltagere:
Anne Hertz, Kristen Kistrup, John Hagel Mikkelsen, Jacob Vagner
Madsen, Louise Møberg Roig og Anne Rosenquist

Undersøgelse af muligheder indenfor akut
ambulant opgaveløsning, samt
alternativer til indlæggelser
3 hospitaler med 2 forskellige modeller af CAT-team

• Telefontriage og integreret
udgående funktion
• Alt personale kender alle
opgaver, patientflow mellem
enheder og rotation i skift
mellem de to funktioner
• Godt kendskab til patienterne
og opgaverne
• Lokal kapacitetskoordinator
• Opfølgning på opkald fra
patienter ved behov

• Telefontriage og udegående
funktion adskilt mellem
bestiller og udfører
• Central telefontriage
• Central kapacitetsstyring af 8
enheder hver dag kl. 11.00
• CAT-team slået sammen med
andre typer udgående
ambulante teams
• Mindre kendskab til opgaver
og patientflow hos personale

Hvad virker og hvordan?
• Tydeligt fokus på understøttelse af recovery, fælles
beslutningstagen og bruger/pårørende inddragelse gennem 20
år

• Akut intervention i nærmiljøet giver mulighed for høj grad af
involvering af familie og netværk og hurtig vurdering af
patientens og hjemmets ressourcer ift. at undgå indlæggelse

• Patienten forbliver i eget miljø, hvor behandlingen foregår

• Forebygger indlægger
• Reducerer genindlæggelser

• Indlæggelser forkortes

Telefontriage
• Én indgang til psykiatriske akuthjælp for alle - ét kendt
telefonnummer

• Alle kan ringe døgnet rundt og få hjælp efter behov

• Hjælpen kan bestå af råd og vejledning til anden hjælp end
psykiatrien. Alle opkald følges op dagen efter

• Besøg i nærmiljø med op til 6 ugers forløb med fokus på
afklaring og akut behandling

• Hjælp til korttids-indlæggelse (1-2 dage) med opfølgning
dagen efter

• Hjælp fra psykiatri og politi i samarbejde til intervention, evt.
indlæggelse

3 cases fra telefontriage med
opfølgningsaftaler
•Politiet kontakter ”pacer” som er en fælles indsats mellem politi og psykiatri, hvor der
deltager en TRIAGE uddannet sygeplejerske fra et CAT team. Politiet er kommet i kontakt
med en mand midt i fyrrene, som har udtalt suicidale tanker og hvor politiet nu ønsker en
indledende psykiatrisk vurdering – (patienter skulle før indførsel af pacer funktion have
været modtaget i Akut Modtagelse til vurdering). Efter samtale med patienten, kan der laves
en aftale om, at patienten kontakter praktiserende læge mhp. henvisning til psykolog, samt
at patienten følges af CAT teamet, til denne kontakt er oprettet. CAT følger ligeledes op på,
at aftalen med praktiserende læge iværksættes.

•Politiet tilkaldes til 49 årig kvinde foran et supermarked som har paranoide forestillinger om,
at der er fremmede mennesker i hendes bil, og at både hende og hendes søster er i fare for
at blive kidnappet. Politiet kontakter pacer, som for det første kan overtale kvinden til at de
kører til kvindes hjem og færdiggøre samtalen (hvorved patienten beskyttes fra nysgerrige
forbipasserende) samt derudover, at få kvinden startet akut i abstinensbehandling , da hun
var i fare for at udvikle delir. CAT teamet følger op.

•En 19 årig kvinde med personlighedsforstyrrelse har en samtale med en TRIAGE
sygeplejerske , idet hun har fået suicidale tanker efter et skænderi med et familiemedlem.
TRIAGE sygeplejersken kan dog indgå en troværdig aftale med kvinden om, at hun kan få
besøg næste morgen af CAT team . Ved fremmødet i kvindes hjem, tager hun dog
fuldstændigt afstand fra episoden og tankerne, men kan motiveres til at starte hos psykolog,
hvorfor hun skal kontakte egen læge med henblik på henvisning. Ligeledes opdages det, at
kvinden har en ubehandlet lungeinfektion, som ligeledes bør undersøges af læge. CAT
teamet følger op på, at kvinden efterfølgende får lavet aftale hos egen læge og starter i
behandling.

Hvilken service tilbydes hvornår?
• Akut funktionen er døgndækkende
• Fra kl. 8.00-21.30 tilbydes akut intervention i
nærmiljø

• Triagetelefonen er åben døgnet rundt

• Om natten 1 medarbejder i telefontriage, der
vejleder, indgår aftaler til næste dag eller ringer til
politi + akut modtagelse ved behov for kortidsindlæggelse (eller modtages direkte i eget afsnit om
natten svarende til tvangsindlæggelse)

Rette kliniker til rette indsats
• Sygeplejerske og læge til den akutte del for at sikre
kvalificeret psykiatrisk og somatiske vurdering( inkl.,
diff.diagnostisk, parakliniske test (blodprøver, EKG,
henvisning til rgt. mv.)
• Sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter
til hjemmebehandlingsdelen
• Ingen Peers i CAT- team

CAT- teams udvikling i Victoria
Slutningen af 1990érne

Begyndelsen af 2000érne

2014

CAT-team i én enhed

CAT-teams i flere enheder
med forskellig organisering

Fælles retningslinjer for CAT team
og nyt navn til ACIS med fokus på
intervention
Bevarelse af visse lokale organisatoriske
forskelligheder

Forskellige typer af indlæggelser
• 1-2 dages indlæggelse fra og af CAT team direkte på afsnit med
aftaler om at komme næste dag og følge hjem

• 7-14 dages indlæggelse på lukkede afsnit
• PARCS (Prevention and Recovery Care Services) korterevarende
botilbud med fokus på forebyggelse af akutte indlæggelser og
genindlæggelser til mennesker med svære længerevarende
sindslidelser

• Særskilt retspsykiatrisk behandlingssystem – og andre ”statewide”
specialtilbud

• Særskilte ældreafsnit

• Særskilte børne & unge afsnit
(Børn 0-12 år, unge 13-17 år, og 16-24 år Voksne 16-64 år, Ældre fra 65 år)

Kapacitetsstyring
Access-manager/kapacitetskoordinator
Udgående akut vurdering af patienthenvendelser og
en form for gatekeeper-funktion til sengeafsnit
nødvendiggør tæt styring af sengekapaciteten på
baggrund af viden om hvad der er på vej ind og hvor
der kan skaffes pladser.
• Løbende dialog med Triage/CAT-team om patienter som
kan forventes på vej til hospitalet med behov for en
sengeplads og om patienter, der kan udskrives med
hjælp fra udgående team
• Løbende dialog med sengeafsnit om aktuel og forventet
sengekapacitet og behovet for sengepladser

Muliggør 1-2 dages korttids indlæggelser

Case med patient med emotionel ustabil
personlighedsforstyrrelse, lægelig
intervention
Kvinde i affekt indtager overdosis af medicin. Kæreste kontakter
politi, som via telefontriage indlægger i ED. Udskrives næste
dag.
Besøges i hjemmet af 2 sygeplejersker, der hjælper med at løse
her-og-nu problematik. Besøg af læge næste dag, der på basis
af foreliggende assessment undersøger patient og yder
psykoedukation i forhold til patientens sygdom. Patienten var
fejlbehandlet gennem 4 år for affektiv lidelse hos psykolog og
egen læge. Patienten er meget motiveret for samarbejde og
oplever håb for første gang i mange år. Anbefales bl.a. at skifte
psykolog samt opstart i gruppe med DBT (dialektisk
adfærdsterapi).
Opfølgning af lægen én gang mere i forhold til dette, derefter
afslutning.

Akut intervention versus RHPs nuværende praksis

Intervention

Nuværende praksis

• Patient, familie, andre

• Patienten skal være i stand til

•
•
•
•

•

omsorgspersoner, viceværter,
politi m.fl. kan igangsætte
kontakt til psykiatrien
Telefontriage
Patienten forbliver i nærmiljø,
da vurderingen foregår i
hjemmet
Let at vurdere ressourcer hos
og omkring patienten i
nærmiljøet
Plan for videre forløb frem til
afslutning aftales med patient
og familie ud fra observationer
af nærmiljø
Ingen indlæggelse

at komme til Akut Modtagelse
• Vurdering af triage og læge
• Mange indlæggelser grundet
selvmordsrisiko til observation,
evt. fast vagt, revurderinger,
m.m.
• Patienten kan ikke deltage i
familiens liv under indlæggelse
• Undersøgelse af patientens og
familiens ressourcer over en
tidsperiode, herunder
pårørende samtaler
• Vanskeligt at vurdere
patientens ressourcer

Recovery og brugere/pårørende
• På alle niveauer er ansat brugere og pårørende –
også i direktionens administration
• Der er udarbejdet kompetencebeskrivelser i
tilpasset niveau i organisationen
• Brugere og pårørende er med fra start i forhold til
strategiplanlægning, analyser, udviklingsopgaver og
implementering
• Peers ansat i alle ambulante enheder

Fleksibilitet mellem senge og ambulant
• Ny fælles kultur
• Stoler på og bruger hinandens vurderinger
• Gør alt for at undgå indlæggelse og samtidig sikre rettidige
indlæggelser (retningslinjer)

• DPC/ Op-team patienter, der har akut behov, bliver ikke set af
læge i akut funktionen, men ses af ambulant
læge/primærbehandler næste dag ved behov. Ingen skift af
behandlingsansvar, trods akut forværring

• Fast track patienter i ambulant regi. Ved udskrivelse tid hos
primærbehandler indenfor 2 -3 dage, uden lægetilsyn

Overordnet strategi
Victorias Mental Health har i september 2014 udarbejdet ny
strategisk ramme for planlægning og udvikling de næste 10 år.
Rammen er udarbejdet med input fra relevante enkeltpersoner,
organisationer og klinikere med sigte på fælles dagsorden og
retning.
Rammen er inddelt i 3 hovedområder:
1: Beskrivelse af service og politiske forandringer som
nødvendiggør gentænkning af tilgang til planlægning og
udvikling
2: Skitserer systemer der understøtter den nye tilgang
3: beskriver hvad der skal til for at opnå den nye tilgang, opdelt i
mennesker, sted, miljø og aktivitet

Rammen understøttes af 2 implementeringsplaner

Øvrige væsentlige observationer
Akut Modtagelser for både
somatik og psykiatri med
triage og lange ventetider
til mindre akutte
psykiatriske patienter

Meget nedslidte sengeafsnit,
forrået miljø, svært at
rekruttere erfarent personale,
meget få muligheder for
aktivitet

Meget få senge med
meget høje doser
medicin og tvang,
især ambulant tvang

OP-teams med fokus på
afslutning, fleksibilitet i
forhold til
behandlingsintensitet og
ingen årelange forløb
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Kommunale akutfunktioner
Forfatternes konklusion
”Crisis care”, hvor støtte gives under en krise for brugerne (voksne med skizofreni eller
relaterede sygdomme) enten i deres hjem eller i et kommunalt tilbud viser:
• Ingen forskel i forhold til død i 6 studier, n=980 (RR 0.88 / CI 0,37 - 2,07)
• Reducerede hospitals genindlæggelser, ved 3 og 6 mdr. (Johnson 2005, n=258) (RR 0.62 / CI 0,51 - 0,76)
(GRADE høj)

• Reducerede byrde for både pårørende og plejerne ved 3 og 6 mdr. (Hoult 1983, n=120)
(RR 0.34 / CI 0,20 – 0,59) (GRADE lav)

• Forbedrede mentale tilstand hos brugerne i forhold til standard behandling ved 3 mdr. (Johnson 2005; Howard
2010, n=248) (ikke signifikant) (GRADE lav)

• At være mere tilfredsstillende for brugerne, pårørende og deres plejere (Muijen 1992, n=119) (RR 0,66 CI 0,50 –
0,88)

• Bedre livskvalitet i interventionsgruppen (Johnson 2005, n=226) (ikke signifikant) (GRADE lav)

• Billigere end standard behandling (Fenton 1979; Muijen 1992) (P<0.001) (skæve data)
• Ingen forskel i forhold til arbejdsmarkedets tilknytning (Fenton 1998, n=112) (RR 1,41 / CI 0,65 – 3,04);
Muijen 1992, n=189) (RR 0,97 CI 0,85 – 1,12)
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Kommunale akutfunktioner
Forbehold:
• Data relateret til genindlæggelse, indlæggelsestid, generelt funktionsniveau og mental
tilstand er inkonklusive

• Kun 8 studier indgik (1964 – 2010) (4 studier USA, 4 studier UK, London)
• 984 borgere (41-260)
• Metoden i alle 8 studier må anses for dårlig
• Ingen definitiv beskrivelse af interventionen ”Crises care” eller standard behandling
• Borgere med alkohol- eller stofmisbrug blev ekskluderet

• Borgere der var til fare for sig selv eller andre blev ekskluderet
(Crises intervention for people with severe mental illnesses (Review). The Cochrane Library, 2012, Issue 5.)
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Kommunale akutfunktioner

(Crises intervention for people with severe mental illnesses (Review). The Cochrane Library, 2012, Issue 5.)
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Kommunale akutfunktioner
Forfatterne anbefaler flere RCT studier for at styrke evidensen
Manglende data omhandlende:
• Antallet af tilbagefald
• Brugerenes vilje til at tage medicin
• Arbejdsmarkedets tilknytning
• Hjemløshed
• Kriminalitet
• Professionelles tilfredshed eller udbrændthed
• Økonomi
(Crises intervention for people with severe mental illnesses (Review). The Cochrane Library, 2012, Issue 5.)
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Kommunale akutfunktioner
Forfatternes konklusion
”Hospital at home services”, hvor aktiv behandling gives af professionelle i borgernes hjem (voksne med KOL,
slagtilfælde, lungebetændelse, demens og sygdomstilstand pga. alderdom), viser:

• Ingen signifikant forskel i forhold til død i 5 studier ved 3 mdr., n=836 (HR 0.77 / CI 0,54 - 1,09) (p=0,15)
Signifikant reduceret dødelighed i 3 studier ved 6 mdr., n=683 (HR 0,62 / CI 0,45 – 0,87) (p=0,005)

• Reducerede hospitals genindlæggelser i 3 studier ved 3 mdr., n=423 (HR 1,49 / CI 0,96 – 2,33)
(ikke signifikant).

• Signifikant reduktion i genindlæggelse i 8 studier med patienter med KOL n=870
(RR 0,76 / CI 0,59 – 0,99)(p=0,04)

(Hospital

at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library, 2008, Issue 4.)

(Hospital at home for acute exercabation of COPD (Review). The Cochrane Library, 2012, Issue 5.)
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Kommunale akutfunktioner
Forfatternes konklusion
• Signifikant forbedrede mental tilstand i et studie hos borgere med slagtilfælde (Geriatric Depresssion
Scale) (p=0,001), 2 andre studier viste ingen forskelle.

• Ingen signifikante forskelle i livskvalitet i 3 studier.
• Patienttilfredsheden er signifikant højere i 5 studier (p=0,001 – p=0,0001) (forskellige målemetoder).
• Tilfredshed blandt omsorgsgivere /pårørende er signifikant højere i et studie (p=0.0001)
(dårlig responsrate 55% vs. 27%)

• Billigere end standard behandling hos:
•
•
•
•

Ælder borgere (£100 pr. dag) (p=0.001); (US$ 293 pr. dag)
Borgere efter et slagtilfælde (US$ 112 pr. dag) (p=0.001)
Borgere med KOL (£1798 pr. dag) (p=0.01)
Borgere med lungebetændelse (NZ$ 399 pr, dag )

(Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library, 2008, Issue 4.),
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Kommunale akutfunktioner
Forbehold:
• 10 studier indgik ( 1999 – 2005) (UK, New Zealand, Australien og Italien)
• 1333 ældre borgere med medicinske akut opstået tilstande som ikke kræver indlæggelse på et intensiv afsnit eller specialist
behandling (70 år > 80 år)

• Metoden i 6 ud af 10 studier er rimeligt beskrevet, i de resterende 4 studier er metoden dårligt beskrevet
• Stor variation i interventionen ”Hospital at home”
•
•
•

7 studier rekrutterede ptt fra skadestuen, 3 studier fra kommunen
Plejen blev yder fra udgående team fra hospitaler (4 studier), kommunale/opsøgende team (3 studier), PL og
hjemmesygeplejen (3 studier)
Fysioterapi indgik i 6 studier, ergoterapi (4 studier), talepædagog (3 studier) og socialrådgiver (6 studier)

• Sædvanlig behandling (kontrolgruppe) er dårligt beskrevet i alle studier
• Kulturelle forskelle

(Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library, 2008, Issue 4.)

Tværsektoriel Forskningsenheds temaeftermiddag 21. maj 2014

55

Kommunale akutfunktioner
Forfatterne anbefaler flere RCT studier for at styrke evidensen
Fortsætte dataindsamling omhandlende:
• Død
• Genindlæggelser
• Kliniske data skal indsamles standardiseret
• Økonomi (Cost analyser der er sensitive i forhold til at beregne hele indsatsen)
• Livskvalitet
• Patient/pårørende og medarbejder tilfredshed
• Avancerede bærbare medicinsk udstyr
• Kommunikationsteknologi
(Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library, 2008, Issue 4.)
(Hospital at home for acute exercabation of COPD (Review). The Cochrane Library, 2012, Issue 5.)
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Kommunale akutfunktioner
Evidens (struktur)
•

Hjemmebaseret

•

Mobile team (24/7, indenfor 1 time)

•

Multidiciplinære teams (Læge, psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialrådgiver,
fysioterapeut, ergoterapeut)

•

Specialiseret (KOL, Hjerte-kar, Sukkersyge)

•

Bred erfaring

•

Gatekeeper

•

Godt samarbejde over sektorgrænser

(Crisis resolution and home treatment: structure, process, and outcome – a literature review. Sjølie, Karlsson & KIM, 2010)
(Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library, 2008, Issue 4.)
(Crises intervention for people with severe mental illnesses (Review). The Cochrane Library, 2012, Issue 5.)
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Kommunale akutfunktioner
Evidens (proces - fagprofessionelle)
Akutteam:
•

Fremmer helhedsforståelsen

•

Fremmer åben dialog (fagprofessionelle er gæst)

•

Fremmer samarbejde med borgeren/pårørende/venner/naboer

(Crisis resolution and home treatment: structure, process, and outcome – a literature review. Sjølie, Karlsson & KIM, 2010)
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Kommunale akutfunktioner
Litteraturen siger at der mangler:
• RCT studier / kontrolgruppe
• Effektmål på alle vigtige parametre
• Økonomiske analyser
Er I enige?
• Kan I se jer selv i videnskabelige projekter, som det forslås i litteraturen?
• Hvilke muligheder og barrierer ser I for randomisering i kommunen?
• Hvilken viden om akutfunktioner syntes I der mangler?
• Hvad er jeres erfaring med etablering af akutteam/pladser?
Hvilke kommuner / psykiatriske centre / hospitaler kunne tænke sig at indgå i en
arbejdsgruppe ?

• Tidspunkt for 1. møde i arbejdsgruppen: Tirsdag d. 18. november kl. 13.30-15.30.
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Tak for i dag
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