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Hvad er en akutfunktion?
Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af
2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.
Begrebet ”akutfunktion” dækker over kommunernes
akutteams og akutpladser.

Akutteam
Et akutteam er et mobilt team, der leverer en specialiseret sygeplejefaglig
indsats i borgerens eget hjem, herunder i plejebolig.
Akutplads
En akutplads er en fysisk plads, hvor borgeren kan få midlertidigt
døgnophold og modtage en specialiseret sygepleje faglig indsats på en
særlig kommunal enhed – fx i tilknytning til et plejecenter.

Andre typer pladser
Kommunerne i hovedstadsregionen har mange forskellige midlertidige
pladser. Disse kaldes bl.a. midlertidige døgnpladser, aflastningspladser,
flexpladser, rehabiliteringspladser mv. Disse pladser har ofte andre formål
og bemanding og lever dermed ikke nødvendigvis op til definitionen af
akutpladser.
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Hvad mener vi med ”akut”?
Når vi siger ”akut” bygger vi på den den definition, som er
udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner i
2012.

Akut betyder, at indsatsen kan iværksættes inden for få timer
Fælles for akutteams og akutpladser er, at de kan etablere og levere specialiserede sygeplejefaglige indsatser med kort varsel, det vil sige inden for få
timer. Og at de kan iværksætte indsatser på døgnet rundt alle ugens dage
inklusiv søn- og helligdage.
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Hvad kan akutfunktionerne?
Akutfunktioner i hovedstadsregionens kommuner lever op til
Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger fra 2014 og er
kendetegnet ved:

• Personale med særlige sygeplejefaglige kompetencer og erfaring i alle
døgnets 24 timer, alle 365 dage i året.
• Det sygeplejefaglige personale har brede sygeplejefaglige kompetencer,
samt viden og erfaring med observation, udredning, planlægning, behandling, justering og opfølgning på den sygeplejefaglige indsats.
• Ud over sygeplejersker bemander f.eks. SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter akutfunktionerne. Disse faggrupper spiller en
mindre rolle i akutteams.
• Akutfunktionen yder indsatser, som kræver ordination af en læge, og
der samarbejdes derfor med egen læge, sygehuslæge eller vagtlæge afhængig af den enkeltes behov og tid på døgnet.
• Der foregår i akutfunktionerne et løbende og systematisk arbejde med
opfølgning på kvaliteten og en monitorering på relevante indikatorer,
ligesom at akutfunktionerne bidrager til kompetenceudvikling i den øvrige hjemme(syge)pleje.
• Akutfunktionerne har relevant udstyr til måling af puls, blodtryk, temperatur og respirationsfrekvens. Derudover eventuelt udstyr til måling
af saturation og blodsukker samt urinstix og adgang til forstøveapparat.
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Hvem er målgruppen?
Akutfunktionernes målgruppe er borgere med komplekse og
akutte somatiske problemstillinger.

Målgruppen er:
• Borgere med komplekse og akutte somatiske problemstillinger, der ikke
kan håndteres i den almindelige hjemmesygepleje eller på øvrige kommunale pladser. Problemstillingerne kan både være sygdomsspecifikke
og relatere sig til akutte tab i funktionsevne.
• Borgere, hvor det i samarbejde med en læge skønnes muligt og hensigtsmæssigt at undgå indlæggelse.
• Borgere over 18 år.
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Henvisning og visitation
Henvisningen sker i tæt samarbejde med hospitaler, læger eller
andre kommunale enheder.

Henvisningen til akutfunktionerne kan ske i samarbejde med følgende daglige samarbejdspartnere:
•
•
•
•
•

Praktiserende læge
Akutberedskabet (1813),
Hospitalet
Hjemmesygeplejen
Den kommunale visitationsenhed

Det er i sidste ende kommunen som visiterer og giver tilsagn om eller afslag
på tildeling af akutplads eller tilknytning til akutteam.
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