
Kvalitetsstandard for kommunale akut funktioner 

-Hvor langt er vi i Hedensted Kommune? 

Baggrund:  
Sundhedsstyrelsen udgiver i april 2017 krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver 
varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.  
Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Det er en tidsbegrænset hjælp, 
som går ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde. Akutfunktionerne er et tilbud 
til patienter, der har brug for en særlig indsats i kommunen. Akutfunktionen har den fordel for patienten, 
at indsatsen kan varetages tæt på patientens hverdag, for eksempel i eget hjem. 
Den samlede indsats ydes i et tæt samarbejde mellem personalet i akutfunktionen, den øvrige 

hjemmesygepleje og læger i almen praksis og på sygehuse.    
Der er to formål med akutfunktionerne. Dels skal de følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, 
hvis patienten stadig har behov for pleje og behandling efter at være udskrevet fra sygehuset. Dels skal 
akutfunktionerne forebygge forværring af en akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv 
indsats. Målet er dermed, at akutfunktionerne skal understøtte, at patienter i hele landet får mulighed for 
at få en særlig sygeplejefaglig indsats af ensartet høj kvalitet tæt på deres hverdag, når de har brug for det. 
 
Spørgsmål 1: Er Hedensted Kommune klar til at leve op til de nye kvalitetsstandarder? 
Svar Ja.Hedensted Kommune lever op til kvalitetsstandarterne, der mangler blot indkøb af hjertestarter, 
hvilket er bestilt.  
Vi er et døgnbemandet team der fungerer 7 dage om ugen året rundt.  
 
Spørgsmål 2: Har vi - eller kan vi tiltrække sygeplejersker med de rette kvalifikationer, således opgaverne 
kan løses i henhold til kravene i de nye kvalitetsstandarder? 
Der er ansat 7 sygeplejersker, samt en tovholder med planlægningsfunktion i Akut teamet.  
Alle sygeplejerskerne lever op til ( både ift. erfaring og ift. uddannelse) kvalitetsstandarternes krav.  
Der har ikke været problemer i forhold til rekruttering af kvalificerede sygeplejersker og vi får ofte 
ansøgninger fra Akutfunktioner i de omkringlæggende Kommuner, da vi har et godt omdømme, med 
tydelige retningslinjer. 
En kommunal akutfunktion skal kunne varetage følgende opgaver: 

 Observation og vurdering af patienten ved behov, herunder måling af vitale parametre (ABCDE-
princippet). Behovet vurderes af læge og akutfunktion i fællesskab (der skal kunne foretages 
opfølgende sygeplejefaglig vurdering flere gange i døgnet) 

 Sikker mundtlig kommunikation, fx ved ISBAR-metoden, , med læge om observationsfund 

 Helhedsvurdering af forhold omkring patienten, herunder andre kommunale indsatser 

 Instrumentelle indsatser, herunder: 
akutte bed-side blodprøver (maling af infektionstal, blodsukker og blodprocent) 
subcutan og intermuskular medicinadministration, herunder smertebehandling 
sondeernæring, herunder pasning og genanlæggelse af sonder 
parenteral ernæring, herunder til- og frakobling samt forbindings-skift ved intravenøse katetre 
inhalationsbehandling 
pasning af dræn 
kateteranlæggelse og IV pleje 
prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og urindyrkning 

Akut teamet i Hedensted Kommune kan løse alle  opgaver i henhold til kravene. 
 



Spørgsmål 3: Har Hedensted Kommune en "følge- hjemordning" for svækkede og udsatte ældre ligesom 
den de har i Horsens Kommune? Eller påtænkes det at etablerer en sådan ordning? Se eventuel det 
vedhæftede bilag. 
For nuværende har Hedensted Kommune ikke en følgehjem ordning i forbindelse med udskrivelser. Men 
siden årsskiftet har vi deltaget i et projekt med HEH, hvor udvalgte borgere fra specifikke afdelinger følges 
hjem af en sygeplejerske fra HEH. Følge hjem ordningen sikrer at borgeren kommer godt hjem og at der er 
mad i køleskabet, medicin til det første døgn m.m.  
Næste dag mødes akut sygeplejersken, ’følgehjem sygeplejersken fra sygehuset’, borgeren og eventuelt 
pårørende i borgerens hjem og laver en opfølgning på udskrivelsen og sikrer at alt er visiteret og 
kommunikeret… -er der de rette hjælpemidler, er der iværksat den rette hjælp, er FMK afstemt, er der 
særlige fokus man skal være opmærksomme på, ect.  
Efterfølgende har man mulighed for sparring/ordinationer fra geriatrisk team i 7 døgn efter udskrivelsen.   
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