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• Et døgn- og bydækkende udekørende team

• Sygeplejersker med højt kompetenceniveau 

inden for akutsygepleje

• Borgeren skal som udgangspunkt afsluttes 

eller videregives indenfor et par dage 

• Arbejdsgange bygges op i samarbejde med 

OUH og almen praksis

• Kerneopgave er at forebygge 

uhensigtsmæssige sygehuskontakter r og 

hjemtage patienter tidligere fra OUH 

TANKERNE BAG



AKUTTEAMET ER SÅ MEGET 

MERE 

Kompetenceudvikling Datadrevet kvalitetsudvikling Sociolance-koncept



SAMARBEJDSPARTNERE

16% af aktiviteten 84% af aktiviteten 

Præhospita

lt

Posthospit

alt

• Geriatrisk afd.

• Palliativt team

• Fælles akutmodtagelse



VORES BASE



SAMARBEJDE ER EN 

FORUDSÆTNING FOR SUCCES

Tæt samarbejde med det kommunale setup:

Udekørende tværfaglige 

grupper – herunder 

kommunal sygepleje

Plejecentre

Fast tilknyttede 

læger 



HENVIST TIL AKUTTEAM 

ODENSE
Over 2617 borgere er henvist til akutteamet (04-01-2019) 

Odense Kommune 28%

Egen læge 40%

OUH
Fælles Akutmodtagelse
Geriatrisk afdeling 

16%
(14%)
(2%)

Vagtlæge 8%

Andre (primært Ambulance Syd og Vagtcentralen) 8%



AKUTTEAMETS PROTOKOL 
5 hyppigste henvisningsårsager

1. Vurdering på vegne af egen læge (26 %)

2. Andet (15 %)

3. Pneumoni (obs) (8 %)

4. Dehydratio (7 %)

5. Anden infektion (6 %)

Egen 

læge

Vagtlæg

e
OUH

Odense 

Kommun

e

I alt 

IV-væske 74 7 57 2 140

IV-antibiotika 1 2 178 0 181

Tabel. IV-behandling pr. 15.03-04.12.2018

17 68 14 1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen kommunal indsats Kommunal indsats

Indlæggelse Død

Akutteamet afslutter borger til

5 hyppigste årsager til indlæggelse ved afslutning:

1. Andet (31 %)

2. Anden infektion (16 %)

3. Pneumoni (13 %)

4. Fald (8 %)

5. Uholdbar hjemmesituation (7 %)



AKUTTEAMETS PROTOKOL 

Aldersinterval 18-103 år

Gennemsnitsalder 66,9 år

Medianalder 72,5 år

Nedre kvartil 55 år

Øvre kvartil 83 år

Aldersinterval 12-103 år

Gennemsnitsalder 79,5 år

Medianalder 82 år

Nedre kvartil 73 år 

Øvre kvartil 89 år

Alder for patienter henvist fra egen 

læge eller Odense Kommune:Alder for patienter henvist fra OUH:



• 40% af henvendelserne kommer fra almen 

praksis

• 356 IV-behandlinger på 9 mdr. gns. 

varighed 2,7 døgn

• 90-95% af borgerne foretrækker et forløb 

med akutteamet

PIXI - ÅRSRAPPORT



• Måleudstyr til alle vitale parametre Lifepack 15

• Blodsukker & ketonmåling 

• CRP & Hgb

• Blærescanner

• Urinstixmaskine

• Dropstativ  

• Forstøver apparat 

• INR 

• ISTAT (væsketal) 

HVAD HAR AKUTTEAMET MED? 



• Nye supersygehuse

• 98 forskellige akutfunktioner 

• Praktiserende læger, lægevagt, 

vagtcentraler, ambulancetjeneste og 

sygehuse farer vild i de kommunale 

akutfunktioner

• I.V væske fra praktiserende læger 

• Logistik 

• Transportabelt udstyr 

• Og selvfølgelig mange andre 

UDFORDRINGER



• Yde behandling i borgerens eget hjem

• Arbejder på beredskabstid

• Gatekeeperfunktion – second opinion

• Sparringspartner med den øvrige 

kommunale sygepleje 

• Samme udstyr som i det præhospitale

• Give borgeren en bedre behandling og pleje 

i et sammenhængende sundhedsvæsen

HVAD SKAL ET AKUTTEAM 

KUNNE? 



UDVIKLINGSPOTENTIALE 
Den helt store drøm ville være at udarbejdede et 

generisk koncept der kunne implementeres i hele 

Region Syddanmark da vi allerede er langt foran de 

andre Regioner med samarbejdsaftalen om i.v

Systematisk  kompetenceudvikling på tværs af 

kommuner 

Vidensdeling 

Datadeling 

i.V linje 

Videregivelse af behandlingsansvar til fx lægevagten 
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