Akutteam
Akutteamet er et observations-, pleje- og
behandlingstilbud til alvorligt syge børn, voksne og ældre

Velkommen til Akutteamet
Akutteamet er et observations-, pleje- og behandlingstilbud til alvorligt
syge børn, voksne og ældre i Sønderborg Kommune.
Akutteamet består af erfarne sygeplejersker, der sikrer sygepleje
døgnet rundt alle ugens dage.
Akutteamet observerer, plejer og behandler i hjemmet, herunder også
plejecenterbolig, i op til 48 timer afhængig af problemets art.
Formål
Styrke indsatsen for borgere med udvalgte lidelser for at forebygge
unødvendige indlæggelser og genindlæggelser efter endt sygehus
ophold.
Målgrupper er borgere med
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blærebetændelse
væskemangel
svimmelhed
forstoppelse
lungebetændelse
fald
underernæring
KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)
akut opblussen af sygdom, smerter og angst i det terminale forløb

Henvisning
Følgende kan visitere til Akutteamet
• praktiserende læger
• vagtlæger
• sygehuspersonale fra Akutafsnit, medicinske afdelinger,
Palliativ sengeafsnit, Urologisk afsnit og Skadeklinikken.
• hjemmesygeplejersker/plejecentersygeplejersker
• sygeplejersker ansat på kommunens korttidspladser
• Visitationen/Træningsenheden/Forebyggelsesteamet
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•
Samarbejde
For at sikre et trygt forløb iværksættes et tæt samarbejde mellem
kommunen, praktiserende læge, vagtlæge og sygehus.
Akutteamet planlægger, iværksætter og justerer behandling i samråd
med egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge.
Hjælpen iværksættes hurtigst muligt – senest inden for en time.
Når den akutte fase er stabiliseret, planlægger Akutteamet over
dragelse til hjemmesygeplejen/hjemmeplejen/plejecentre til det
videre forløb.
Hvis Akutteamet vurderer behov for ændringer i det videre plejeforløb
i hjemmeplejen, vil visitator aflægge et besøg i hjemmet inden for tre
hverdage efter udskrivelse fra Akutteam.
Hvis borgere kan klare sig selv igen inden for 48 timer, udskrives de
direkte fra Akutteamet.
Henvendelse til Akutteam:
Al henvendelse vedrørende borgere foregår telefonisk til
Akutteamet på tlf. 27 90 43 56
Samarbejdspartnere kan kontakte Akutteamet på tlf. 27 90 37 45
på hverdage fra kl. 10-15.
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Sønderborg Kommune
Erhverv, Beskærftigelse og Sundhed
Hjemmesygeplejen
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 65 05
www.sonderborgkommune.dk

