
 LIVLINE 
I AKUTTE SITUATIONER

Sygeplejerske Dianna von Hallas og hendes 12 kolleger yder 

opsøgende akutsygepleje i akutteamet i Aarhus.
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V
agtkontoret summer af liv og fag-

lige udvekslinger en efterårsmild 

tirsdag, hvor DSR midt er på besøg 

hos det aarhusianske akutteam.

Sygeplejerske Dianna Von Hallas gør 

efter opringning fra en praktiserende læge 

klar til at rykke ud til et plejehjem, hvor en 

borger er blevet akut dårlig.

Bagagen er omfattende. Dianna har såvel 

rygsæk som en række tasker at holde styr 

på, men hurtigt og effektivt får hun pakket 

bilen, og vi er på vej.

Ærekær om faget

”Jeg er meget ærekær omkring vores fag og 

faglighed,” siger Dianna. ”Og i akutteamets 

arbejde er vores evne til at arbejde forebyg-

gende af afgørende betydning for borgerne.” 

Dianna har tidligere arbejdet seks år på 

et hjertemedicinsk sengeafsnit.

”Jeg var virkelig vildt glad for mit job, 

men jeg mener, det som sygeplejerske hele 

tiden er vigtigt at udvikle sig. Og fra en tidli-

gere kollega havde jeg hørt så godt om hen-

des erfaringer med arbejdet i akutteamet, 

at jeg tænkte: ’Det må jeg prøve’.” 

Akutteamet så dagens lys i december 

2013 i et samarbejde mellem Geriatrisk 

Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

(AUH) og Aarhus Kommune. Dianna har 

været ansat siden 1. juni 2015, og ikke et 

øjeblik har hun fortrudt sit valg. 

”Som sundhedsvæsenet udvikler sig, er 

der ingen tvivl om, at flere og flere opgaver 

skal løses i borgerens eget hjem i samar-

bejde med borgeren, og derfor er tvær-

sektorielle løsninger vejen frem”.

På fokusjagt

Fremme hos borgeren går Dianna målrettet 

frem. Hun skaber sig overblik over situatio-

nen gennem samtale med en af plejehjem-

mets assistenter og borgeren selv, der dog er 

så svækket, at hun her får meget lidt at vide. 

Derefter sætter hun gang i forskellige målin-

ger, der viser, at formodningen om forøget 

infektion ikke er grunden til, at borgeren 

har det dårligt. Herefter forsætter Dianna 

endnu mere målrettet sine undersøgelser 

af borgeren for at finde grunden til hendes 

forværrede situation.

Hun taler herefter med den visiterende 

praktiserende læge, og på grund af Diannas 

observationer bliver der ved fælles hjælp 

lavet en kobling til et tidligere fald, hvor 

borgeren måske udover skadet håndled 

også har pådraget sig skader i hovedet. 

Lægen beslutter at sende sin uddannelses-

læge med speciale i neurologi ud for at tilse 

borgeren.

Dianna afslutter besøget i en fortsat 

opmærksom og nærværende tone over for 

både borger og assistent. 

”I akutteamet er vi hele tiden på fokus-
Akutsygeplejerske Dianna Von Hallas klar til at 
modtage opkald om besøg hos akut dårlige borgere.
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jagt under besøgene hos borgerne,” lyder 

det fra hende på spørgsmålet om, hvad der 

er det særlige i arbejdet. ”Vi har mange kom-

petencer at trække på og kan sætte meget i 

værk, så borgeren gerne hurtigere end ellers 

bliver udredt og eventuelt kommer i gang 

med behandling.”

Daglige dilemmaer

På vej tilbage til vagtkontoret reflekterer 

Dianna videre over forløbet: 

”Det er hele tiden en udfordring, hvornår 

hvilke led i vores tilbud til borgeren skal 

benyttes,” siger hun. ”Vi skal passe på ikke 

at skyde unødige ekstra led ind, hvis en ind-

læggelse er det eneste rigtige. På den anden 

side er det vigtigt for borgerens livskvalitet 

og sundhedsvæsenets økonomi at undgå 

unødige indlæggelser eller genindlæggelser. 

De dilemmaer står vi i dagligt – og vi håndterer 

dem,” tilføjer hun afsluttende med et smil.

På kontoret afrundes besøget med faglig 

udveksling om forløbet med kolleger og akut-

teamets leder, Helle Haunstrup Krog, mens alt 

dokumenteres. 

Dianna von Hallas i gang med at undersøge plejehjemsbeboer, mens  
social- og sundhedsassistent Hanne Staal bistår med informationer.

Dokumentation af besøg diskuteres med leder af akutteamet Helle 
Haunstrup Krog (tv).

•  Akutteamet i Aarhus er etableret i samarbejde 

mellem Geriatrisk Afdeling, Aarhus Univer sitets-

hospital (AUH) og Aarhus Kommune.

•  Projektet startede i december 2013 med seks 

sygeplejersker ansat kommunalt og otte  

regionalt med åbent kl. 7-24 på hverdage og  

kl. 12-20 weekend og helligdage.

•  I dag har projektet 13 sygeplejersker ansat  

kommunalt i et døgndækket tilbud.

AKUTTEAM AARHUS
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’D
et hjælper at snakke med jer’. 

Sådan har det lydt fra flere 

borgere, der nu deltager i et nyt 

tværsektorielt projekt i Aarhus, 

der skal give KOL-patienter tryghed og øget 

kvalitet samt forebygge indlæggelser. 

To sygeplejersker udgør det udgående 

Lungeteam, som er borgernes livline. Og her 

er det kompetencerne hos Marian Svend-

sen, der er ansat af Akutteamet, Aarhus 

Kommune, og Lene Brock Jakobsen, der er 

ansat af Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital, der kommer borgerne 

til gode. Lene har mange års erfaring med i 

bagagen fra sit arbejde på Lungemedicinsk 

Ambulatorium, mens Marian har en bag-

grund i onkologien, specielt lungekræft.

”Der er ingen tvivl om, at der er behov 

for sundhedsprofessionelle tættere på de 

KOL-syge i forhold til at bakke både dem og 

deres pårørende op i forhold til at mestre 

sygdommen bedst muligt,” siger Lene. ”Og vi 

kan skabe tryghed ved at sætte ind her og nu 

med både råd og vejledning, når sygdommen 

forværres, og i forhold til fx medicinering.”

”VI SKABER 
TRYGHED”
Sygeplejerskerne Marian 

Svendsen og Lene Brock 

Jakobsen udgør det nye  

udgående lungeteam som  

del af det tværsektorielle  

samarbejde i Aarhus.

Patienterne får tilbuddet om at deltage i 

projektet via Lungemedicinsk Ambulatorim, 

og takker de ja, står Marian og Lene for en 

indledende inklusionssamtale, hvor patien-

terne udfører en KOL-test og giver informe-

ret samtykke. Herefter kan de løbende selv 

kontakte lungeteamet ved behov. Tilbuddet 

gælder døgnet rundt, for Lungeteamet arbej-

der tæt sammen med Akutteamet, hvor alle 

sygeplejersker også har kompetencer til 

at rådgive KOL-patienter. Arbejdet foregår 

desuden i tæt samarbejde med lægerne på 

Lungemedicinsk Afdeling. 

I øjeblikket deltager omkring 30 borgere 

i projektet. Der kalkuleres med, at omkring 

100 i alt kan deltage i projektet, der løber 

frem til august 2016.

Målrettet undervisning på vej

Det udgående lungeteam har som projekt 

været i gang siden 1. september 2015. 

”På nuværende tidspunkt er det vores 

oplevelse, at det går rigtig godt med at 

indfri formålet, nemlig at undgå forværring 

i borgernes situation, altså arbejde forebyg-

gende,” siger Marian. ”Og samtidig er det selv-

følgelig også sådan, at der sker indlæggelse, 

når det er nødvendigt.”

Lene tilføjer:

”I lungeteamet har vi som sygeplejersker 

Lungeteamets sygeplejersker Lene Brock Jakobsen (tv) og Marian Svendsen (th) sammen med akutsygeplejerske Dianna von Hallas og 
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H
elle Haunstrup Krog, leder af 

Akutteamet, Aarhus Kommune 

ser sit job som ’det mest spæn-

dende i Aarhus pt’:

”Det er fantastisk at arbejde som leder 

i en sammenhæng, der ikke er ydelses-

styret, men hvor vi er frisat i forhold til at 

løse de sygeplejefaglige opgaver tættest 

på borgerne bedst muligt. Sundhedsaf-

talen understreger, at vi skal tænke mere 

på borgeren end på hvilke kasser, der 

skal trækkes på i forhold til de forskellige 

ydelser.” 

Helle fremhæver, at den proces 

understøttes fra øverste ledelseslag.

”Det er godt at mærke, at vi som ledere 

sættes fri, og at vi arbejder i en høj grad 

af gensidig tillid mellem den kommunale 

sektor og hospitalet. Det gælder om at 

spille hinanden gode, i stedet for at vi 

spiller os ud mod hinanden.”

Helle fremhæver desuden betydnin-

gen af samarbejdet og den faglige spar-

ring mellem lederne af de ni forskellige 

akutteam, der på nuværende tidspunkt 

er etableret i Region Midtjylland.

Vigtig indsats i kommunerne

Indsatsen i akutteamet er i gang med at 

blive evalueret. Helle har været ansat 

siden sommeren 2014.

”Da teamet blev etableret i december 

2013, var det nødvendigt at tænke nyt,” 

fremhæver Helle, ”for på hospitalerne går 

det virkelig stærkt, og mange steder pres-

ses man til at udskrive lige til grænsen. 

Her udfylder akuttemaet i akutte situatio-

ner rollen som en livline for de udøvende 

i hjemmesygeplejen, som patienterne 

overdrages til, ligesom vi har mulighed 

for at arbejde forebyggende. Det er et 

særdeles vigtigt arbejde, og med hele 

sundhedsvæsenets udvikling, er der jo 

ingen tvivl om, at indsatsen i kommu-

nerne får større og større betydning.”

 

Nye initiativer

Mens evalueringen foregår, sættes der 

samtidig nye skibe i søen, fx projekt 

’Ledelse på tværs’. Ledere på sundheds-

området i kommunen skal uddannes 

ligesom afdelingssygeplejersker på AUH.

”Det bliver SÅ spændende,” mener 

Helle, ”at alle os, der er tæt på praksis, får 

mulighed for opgradering og kompe-

tenceudvikling i forhold til hinandens 

verdener.”

Nye udfordringer bliver for Helle at se 

fx psykiatriområdet.

”Vi er ved at få godt greb om kom-

pleksiteten for borgerne på tværs af 

sektorerne på det somatiske område. 

Måske det vil give rigtig god mening, at 

psykiatrien bliver næste samarbejds-

felt. Det ville i hvert fald blive et gode for 

borgerne.” 

SYGEPLEJE BEDST  

MULIGT TÆTTEST  
PÅ BORGERNE
Forhindre unødige indlæggelser og genindlæggelser – det  

er opgaven i akutteamet udviklet mellem Aarhus Kommune 

og Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. 

kompetencerne til hele tiden at granske 

og følge hurtigt op på borgernes forløb – fx 

hvad kan vi gøre ekstra eller gøre på en 

anden måde?”

Et kommende tilbud i løbet af efteråret 

bliver undervisning omkring KOL både 

rettet til patienter og deres pårørende og til 

det sundhedspersonale, der er tæt på dem 

i hverdagen. 

”Undervisningen i vores projekt vil 

være mere direkte rettet til og omkring 

den enkelte borger end øvrige undervis-

ningstilbud,” siger Marian, der sammen 

med Lene ser frem til at udvide og udvikle 

projektets tilbud. 

Lungeteamets sygeplejersker Lene Brock Jakobsen (tv) og Marian Svendsen (th) sammen med akutsygeplejerske Dianna von Hallas og akutteamets leder Helle Haunstrup Krog.


