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AkutFunktionen
Akutfunktionen skal medvirke til, at borgeren oplever en hurtig,
tryg og sammenhængende indsats, ved akut opstået sygdom eller
forværring af kendt sygdom. Hensigten er at der kan forebygges
uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.
Sygeplejersken i akutfunktionen yder akut og kompleks
sygepleje, observation, pleje og behandling til borgere i eget
hjem, på plejecentre og på de midlertidige pladser, samt bistår
medarbejdere med sygeplejefaglige spørgsmål gennem
sparring, vejledning og rådgivning.
Akutfunktionen vil, sammen med kommunens øvrige
plejepersonale sikre, at borgeren altid mødes med den størst
mulige sygeplejefaglige kompetence, inden vagtlæge m.v.
involveres, der hvor det giver mening.
Sygeplejersken i akutfunktionen arbejder altid ud fra en læges
ordination og anvisninger og er en del af den kommunale
hjemmesygepleje.

Hvordan kontakter du AkutFunktionen?
Ring 40 21 63 22 og sygeplejersken, som er i vagt vil sikre at
din henvendelse behandles. Telefonnummeret er kun
forbeholdt samarbejdspartnere.

Hvem kan kontakte AkutFunktionen?





Egen praktiserende læge



1813

Hospitalet
Visitator
Plejepersonale på kommunes plejecentre, bo- steder samt
kommunal såvel som privat leverandør.

Hvem er ansat i AkutFunktionen?
Sygeplejersker med erfaring og kursus i akut sygepleje udbudt fra
Hillerød sygehus.

I akutfunktionene er der mulighed for efter ordination at:
•

Måle blodtryk, puls og temperatur

•

Scanne blæren

•

Tage perifere blodprøver (blodsukker, blodprocent, INR og
CRP) på lægefaglig indikation

•

Måle SAT og RF (iltmætning og respirations-frekvens)

•

Give lægeordineret medicin på maske ved opblussen i
KOL.

•

Suge i svælg

•

Anlægge perifert venflon og give intravenøs behandling fx
medicin eller væske i tilfælde, hvor det lægefaglige
behandlingsansvaret er tydeligt aftalt

•

Smertebehandling

•

Injektion via Centralt Vene Katheter (CVK)

•

Parenteral ernæring

•

Genanlæggelse af top kateter

•

Engangskaterisation og anlæggelse af KAD

•

Anlæggelse af nasal ernæringssonde

AkutFunktionen kan kontakters hele døgnet alle årets 365 dage.
Med venlig hilsen

Sygeplejerskerne i AkutFunktionen
I Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Hjemmeplejen
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon 47 77 11 11. Åben fra mandag til fredag fra 8-10 og 13-15.
Efter kl. 16 har telefonen åbent for akutte henvendelser
www.Hjemmeplejen.halæsnaes.dk

