
Hvem besøger patienten i 

Lægehuset Dagmar?

- Og hvem er vi?



Det gør vi næsten alle sammen.

• Vi er en klinik i Ringsted med 4 læger, 2 sygeplejersker, 1 bioanalytiker, 2 

sekretærer, 2 medicin studerende og uddannelseslæger. 



Opstart på besøg ved personalet

• Personalet kendte kronikerne og de ældre bedre end os ny-nedsatte læger.

• Vi kunne nedbringe ventetid hos lægerne.

• Give luft i hverdagsprogrammet ved at have akutte tider til besøg hos 

sygeplejerskerne m.fl.



Anmodning om besøg

• Oftest opringning mellem 8-9 med anmodning om besøg. 

• Anamnese og oplæg til besøg. 

• Hele klinikken mødes til konference efter telefontid.



Man skal være ordentligt klædt på

• God information inden besøg

• Instrukser/fraser

• Besøgstaske pakket

• Mobil med numre på ”bagvagt” og/eller akut-telefon.

• Evt konf. Med bagvagt, når man er tilbage i klinikken.

• Transport: taxa, evt cykel 



Case Gerda, 88år

• Hjemmeplejen ringer, de synes, at Gerdas ene ben er rødt måske med skarp 

afgrænsning, ømt og hævet. Der er et lille sår på benet. 

• Gerda spiser og drikker og er relativt upåvirket. 

• Gerda er dement, bor i eget hjem, meget dårligt gående, ingen pårørende. 



Hjemmebesøg ved sygeplejerske: 

Vurdering, obs rosen, CRP , evt podning og evt foto.

Tilbage i klinikken måling af  CRP, som viser værdi på 80. 

Opstart af  penicillin og tilbagemelding til hjemmepleje. 



Case Torben 67år:

• En vikar i hjemmeplejen ringer. Pt er måske alment påvirket, hun kender 

ham ikke, men synes at han vrøvler og han har en rød tå. Han kan ikke 

komme til klinikken. 

• Torben er crus amputeret og arteriosklerotisk over det hele. Velkendt i 

praksis. 

• Der aftales besøg ved sygeplejerske.



Case Jytte 93år:



Typer af  besøg

• Akut

• Planlagt 

• Opsøgende hjemmebesøg

• Palliativt

• Blodprøvetagning og/eller podning



Eksempler på akutte besøg ved personale

• Obs infektion hos immobil pt

• Kol i exa eller pneumoni



Eksempler på planlagte besøg

• Diabetes kontrol

• Årskontrol

• Forberedelse til opsøgende hjemmebesøg inkl. medicinafstemning

• MMSE-test

• Geriatri Depression Score (15 ja/nej spørgsmål)



Opsøgende hjemmebesøg (1/2-1 time)

• Er der noget særligt, vi skal tale om?

• Netværk/Hjemmehjælp?

• Helbred: syn, hørelse, tygge, gå, RSS, kontinens

• Hukommelse, interesser, evt MMSE

• Medicingennemgang

• Andet?

• kilde: ”Den ældre patient” DSAM



Palliativt besøg

• Blot til inspiration



God arbejdslyst!


