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Høringssvar til kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, SST. 

 

Hedensted Kommune har med interesse læst Sundhedsstyrelsens høringsudkast 

vedrørende Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – 

krav og anbefalinger, pr. 2. december 2016. 

 

Hedensted Kommunes overordnede kommentarer til dette høringsudkast er stor tilfreds-

hed både i forhold til de faglige og kvalitetsmæssige krav og anbefalinger, som forventes 

at bidrage til at indfri formålet. Hedensted kommune finder at høringsudkast både er 

aktuel og nødvendigt for at sikre ensartethed og høj kvalitet på landsplan. Hedensted 

Kommune har på nuværende tidspunkt haft akutteam i ca. 3 år, og er godt på vej med 

de nævnte kvalitetsstandarder herfor. 

 

Hedensted Kommunes detaljerede kommentarer til høringsudkast er følgende, med 

henvisning til punkt 2 Sammenfatning af krav og anbefalinger, side 8 – 11: 

 

Indsats – Opgaver i akutfunktionen 

-Vedrørende prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og blod-

prøver; - her er der forespørgsel til hvem og hvordan disse mikrobiologiske under-

søgelser skal transporteres til laboratorium. 

 

-Om udarbejdelse af lokale instrukser for alle opgaver i akutfunktion, er der forslag til at 

inddrage kommunens praksiskonsulent, således at det tillige nævnes i ordlyden.   

 

Ansvar og samarbejde 

-Under sidste dot står; at den kommunale akutfunktion giver patientens praktiserende 

læge besked, når indsatsen i akutfunktionen afsluttes. Her stilles der spørgsmålstegn ved 

om det er en nødvendig arbejdsgang, at akutteamet skal informere praktiserende læge 

herom. Her tænkes på to tilgange 1) hvor patienten/borgeren afsluttes i akutteamet – 

med besked til egen læge om afslutning og 2) hvor patienten/borgeren overdrages til 

hjemmeplejen – hvor besked til egen læge vurderes at være unødvendig.                                                                                  

 

Hedensted Kommune ser frem til at modtage den endelige version af Sundhedsstyrelsens 

kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.  
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