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Om Akutteamet

 Akutteamet startede som en specialenhed under hjemmesygeplejen i 
2009 i Silkeborg kommune

 Består af 11 sygeplejersker med betydelig faglig og klinisk kompetence 
og/eller specialuddannelse i akut og kompleks sygepleje 

 Akutteamet er i døgndrift alle dage og hele året              



Udstyr/apparatur



Klimakasser på vej i bilerne….



Hvad er fleksible indlæggelser?

24/7-adgang til det kendte hospitalsafsnit ved akut  forværring af 
kendt kronisk sygdom



Hvem kan få fleksibel indlæggelse?
Et tilbud til patienter med svær kronisk sygdom
• Kronisk obstruktiv lungesygdom
• Hjerteinsufficiens og Atrieflimren/flagren
• Leverfunktionsnedsættelse
• Inflammatoriske tarmsygdomme

Tilbydes kun patienter der følges ambulant på sygehuset
• De hårdest ramte
• De der hyppigst har brug for specialistydelser på hospitalet
• Kompromitterer ikke egen læges rolle i kronikerindsatsen



Eksempler på info



Hvorfor er fleksible indlæggelser en god ide?

Tidligere kontakt til sundhedsvæsenet
• Hurtigere og mindre indgribende indsats
• Kan ofte klares med vejledning eller assistance i eget hjem

Direkte kontakt til specialiseret afdeling
• Eksperter i den aktuelle sygdom
• Patientens sygdomshistorie og livssituation er kendt på afdelingen 

Det integrerende sundhedsvæsen
• Klar tovholder på forløbet med specialistviden
• Spiller på alle sundhedsvæsenets tangenter
• Udvidet samarbejde imellem specialafdeling og det kommunale Akutteam



Betydning af muligheden for at kontakte afdelingen

 Optimeret vores samarbejde tværsektorielt. Vi har et 

gensidigt respektfuldt samarbejde, hvor vi understøtter den 

tværgående faglighed til fordel for borgeren.

 Vi ”udvisker” sektorovergangen og har et fælles arbejdsrum

 Vi understøtter hinanden i de faglige vurderinger vi 

foretager, og udvikler vores kompetence ved denne 

borgergruppe.

 Vi oplever kontinuitet i behandlingsforløbet

 Optimal kapacitetsudnyttelse, som både gavner borger og 

samfundsøkonomi

 Oplevelse af hurtig hjælp/sparring



Akutteamets perspektiv på samarbejdet omkring fleksible indlæggelser.

 Effektiv tilgang til afklaring på handleplan for borger

 Tryghed for borger, at hjælpen er nær(værende)

 Optimerer samarbejdsrelationer i sektorovergang

 Forebygger unødige indlæggelser 



Eksempler på samarbejdet omkring Fleksible indlæggelser
EKS: 1 (borger forbliver i eget hjem)

Borger har kontaktet flex KOL, da han føler, at han er tiltagende kortåndet og utilpas. 
Han kender symptombillede for at have tegn på mulig lungebetændelse. Tp 37.5. 

Har selv forsøgt ekstra inhallationsmedicin uden effekt

Afd M1 kontakter akutteam mhp tilsyn. Akutteamspl kontakter borger og informerer 
borger om, at hun er på vej. 

Handling ved ankomst: 
 Akutteamspl danner sig overblik over nuværende situation (udredning). 

 Måler værdier (TOBS), CRP
 Kontakter afd M1 og informerer om kliniske fund  + vurdering af situation
 M1 spl kontakter afdelingens vagth læge, som ordinerer medicinændring i 

prednisolon og beoclavid. + CRP-kontrol næste dag
 Akutteamspl sikrer sig, at borger er indforstået /tryg ved handlingsplan. Sikrer sig, 

at borger har medicinen og forstår ordination. Aftaler  næste dags besøg, hvor CRP 
+ TOBS gentages og opfordrer borger til at kontakte akutteam/M1, hvis han føler sig 

utryg eller får tiltagende dyspnø



Eksempler på samarbejdet omkring Fleksible indlæggelser
EKS: 2 (borger kommer til straks-vurdering)

Ægtefælle til borger med svær KOL kontakter afd M1, da borger har fået feber og 
er tiltagende kortåndet både ved aktivitet og i hvile. Både borger og ægtefælle er 
utrygge ved situationen.
M1 vurderer umiddelbart, at borger nok bør tilses i afd, men vil gerne have denne 
vurdering understøttet af tilsyn af akutteam først. Kontakter akutteam mhp på 
dette.
Akutteamspl kontakter borger og informerer borger om, at hun er på vej. 

Handling ved ankomst: 
 Akutteamspl danner sig overblik over nuværende situation (udredning). 
 Måler værdier (TOBS), CRP
 Kontakter afd M1 og informerer om kliniske fund  + vurdering af situation
Akutteamspl finder også indikation for en straks-vurdering og borger udtrykker 
også ønske for tilsyn. Der laves derfor aftale med M1 om, at borger er på vej i 
løbet af kort tid. Ægtefælle kører.
Ved tilsynet tages rtg thorax, som ikke indikerer behov for iv-behandling. I stedet 
sættes borger i antibiotisk tbl beh og kan derefter tage hjem.



Eksempler på samarbejdet omkring Fleksible indlæggelser
EKS:3 (borger indlægges)

Borger med kendt svær KOL kontakter akutteam, da hun er meget utilpas. Lyder angst i 
tlf og har taledyspnø.  Akutteamspl kører til borger med det samme. 

Handling ved ankomst: 
Akutteamspl danner sig overblik over nuværende situation (udredning). 

Kontakter afd M1, og informerer om situationen. Der laves aftale om, at M1 bestiller en 
liggende transport mhp indlæggelse. Akutteamspl bliver hos borger. Er behjælpelig med 
at få pakket medicin, tøj og toiletsager. Borger har hund - så efter aftale med borger –

kontakter akutteamspl en nabo, som vil være behjælpelig med at passe den. 
Ved indlæggelse sættes borger i ant. iv-beh og iltbeh og stabiliseres herved.

Kan efter få dage udskrives. 



Resultater fleksible indlæggelser 2.års evaluering

 I alt 727 af de patienter, der modtog tilbud om fleksibel indlæggelse fra 
start, har fuld opfølgningsperiode og indgår i analyserne. Af disse er 180 
højrisiko-patienter.

 Hos de 180 højrisiko-patienter er antal af indlæggelser halveret, svarende 
til cirka 16.000 sengetimer
Akutteamets assistancer i 2017 ved patienter med fleksible indlæggelser

Antal besøg i 2017 Borgere der 
efterfølgende 
måtte på sygehus

Borgere der blev 
færdigbehandlet i 
hjemmet

%-andel der blev 
færdigbehandlet i 
hjemmet

114 45 69 61%


