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Otte indsatsområder: 

• tidligere opsporing og mere rettidig 

indsats

• styrkede kommunale akutfunktioner

• kompetencer i den kommunale 

hjemmesygepleje

• styrket indsats mod overbelægning

• flere udgående funktioner og øget 

rådgivning til kommuner og almen 

praksis

• en indsats der hænger mere sammen

• bedre styr på medicinen

• bedre digitalt samarbejde i 

komplekse patientforløb

Styrket indsats for ældre medicinske patienter –

National handlingsplan 2016
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Indsatsområde: Styrkede kommunale akutfunktioner
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1• Sundhedsstyrelsen har som led i den første handlingsplan for den ældre 

medicinske patient udarbejdet kvalitetsanbefalinger for kommunale 

akutfunktioner

• Kommunerne skal i fase I leve op til anbefalingerne vedr.:

• tilrettelæggelse

• uddannelse og kompetencer

• kvalitetssikring og – opfølgning

• udstyr 

Styrkede kommunale akutfunktioner – fase 1
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Erfaringer fra 1. handlingsplan
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De nye kvalitetsstandarder omfatter krav og anbefalinger til:

• tilrettelæggelse

• målgruppe

• indsatser

• kompetencer og uddannelse

• udstyr

• kvalitetssikring 

Og anbefalinger til: 

• ansvar og samarbejde

Nye standarder for kommunale akutfunktioner – fase 2
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• Sundheds- og Ældreministeriet

• Danske Regioner/regioner (Region Syddanmark)

• Kommunernes Landsforening/kommuner (Aarhus, Ballerup og Varde kommuner)

• Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne

• Dansk Selskab for Almen Medicin

• Dansk Selskab for Geriatri 

• Ældre Sagen 

• Danske Patienter

• Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat)

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe
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Kommunale akutfunktioner kan være organiseret forskelligt, men oftest som:

• udkørende teams, der leverer sygepleje i borgens eget hjem, herunder i 

plejebolig

• stationære pladser, fx i tilknytning til et plejecenter eller andre midlertidige 

pladser

Hvad er en kommunal akutfunktion?
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Erfaringer fra KLs dataindsamling
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En kommunal akutfunktion skal: 

• være tilgængelig døgnet rundt alle ugens syv dage

• løbende vurdere behovet for akutfunktionens indsatser og så vidt muligt tilpasse akutfunktionens 

kapacitet herefter

Det anbefales:

• at kapacitetsvurderingen i kommuner og regioner sker i samarbejde med almen praksis og sygehus

• at kommuner med et lille patientgrundlag indgår i tværkommunale samarbejder om varetagelsen af 

opgaver i den kommunale akutfunktion

• at tilrettelægge indsatsen så den er koordineret med den øvrige kommunale hjemmesygepleje, almen 

praksis og sygehuse samt med andre kommunale indsatser fx trænings-, rehabiliterings- og 

ernæringsindsatser.

Krav til tilrettelæggelse 
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En kommunal akutfunktion skal kunne varetage:

• lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med 

behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for 

sygehusindlæggelse

• lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse 

pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige 

kompetencer, som er til stede i akutfunktionen 

• patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med 

akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Krav til målgruppe
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En kommunal akutfunktion skal kunne varetage følgende opgaver: 

• sygeplejefaglig vurdering og kommunikation

• instrumentelle indsatser

Det anbefales: 

• at der indgås lokale aftaler om eventuelt andre opgaver

Krav til indsatser
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I en kommunal akutfunktion varetages opgaverne af sundhedspersoner med følgende 

kompetencer og uddannelse:

• Autoriseret sygeplejerske.

• Svarende til mindst to års relevant, klinisk erfaring i fuldtidsstilling.

Grundlæggende sygeplejeopgaver kan efter konkret vurdering varetages af erfarne 

social- og sundhedsassistenter. 

Krav til uddannelse og kompetencer
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I en kommunal akutfunktion skal der være følgende udstyr til rådighed:

• Udstyr til måling af vitale parametre, herunder puls, blodtryk, temperatur og iltmætning i blodet.

• Udstyr til undersøgelse af urin, fx i form af urinstix og utensilier til indsendelse af dyrkning.

• Udstyr til kapillær blodprøvetagning (blodsukker, infektionstal og blodprocent).

• Udstyr til podninger.

• Nasogastriske sonder og udstyr til anlæggelse af disse.

• Katetre og udstyr til anlæggelse og pleje af disse.

• Forstøverapparat.

• Rubens ballon.

• Værnemidler.

Krav til udstyr
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En kommunal akutfunktion skal:

• følge relevante kliniske retningslinjer 

• løbende kvalitetssikre indsatserne.

Anbefalinger vedrørende:

• Monitorering ved at registrere og følge op på relevante indikatorer

Krav til kvalitetssikring og dokumentation
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Det anbefales:

• at rammer for samarbejdet mellem akutfunktion og almen praksis og sygehus 

fastlægges i en samarbejdsaftale

• at lægen udformer en skriftlig henvisning

• at læger på sygehuse og i almen praksis indgår fornødne aftaler om 

behandlingsansvar

• at intravenøs medicinsk behandling som hovedregel påbegyndes i sygehusregi, 

og sygehuslægen har ansvar herfor

• at patientens praktiserende læge får besked, når indsatsen i akutfunktionen 

afsluttes

Anbefalinger til ansvar og samarbejde
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Akutfunktioner i dag
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Kilde: Sygeplejersken (2017, nr. 9)
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