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Hurtig kontakt til akut sygeplejemæssigt beredskab 

Hverdage - kl. 8.00-23.00 
Weekend og helligdage - kl. 12.00-20.00 

Tlf. 24 880 890 

I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller faglig sparring 
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Akutteam Syddjurs 
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Sundhedsteamet 
Akutteam Syddjurs       Tlf. 24 880 890 

 

Akutteamet er et akut sygepleje-
mæssigt beredskab. Teamet er fleksi-
bel på tid og opgaveløsning og skal 
sikre et sammenhængende forløb for 
borgeren.  

Akutteamet har et bredt samarbejde 
med det nære sundhedsvæsen. 

Akutteamet kan forebygge og redu-
cere indlæggelser/genindlæggelser 
af borgere ved en fokuseret indsats i 
hjemmet. 

Højt fagligt niveau 
Teamet består af sygeplejersker med 
høj fagligt kompetence niveau, der 
kan håndtere komplekse, forbyggen-
de og akutte opgaver. 

Akutsygeplejersken kan tage over,  
indtil der er skabt overblik, lagt en 
plan og visitere videre til relevante 
samarbejdspartnere. 

Udekørende funktion 

Teamet har en udekørende funktion 
og har også mulighed for, at indlæg-
ge borgere på en kommunal akut-
plads.  

 

God praksis i kommunale 
akutfunktioner 
Målgruppen for indsatser i kommu-
nale akutfunktioner er borgere med 
akut opstået sygdom eller akut for-
værring af sygdom, herunder både 
somatisk eller psykiatrisk sygdom, 
eller akut nedsat funktionsevne.  

En stor del af indsatserne i akutfunk-
tionen leveres  efter ordination af en 
læge i henhold til reglerne om dele-
gation af forbeholdt sundhedsfaglig 
virksomhed. 

Kontakt til akutteamet 

Følgende kan henvende sig: 

 Hjemmesygeplejen, Syddjurs 

 Praktiserende læger 

 Vagtlæge, visiterende og udekø-
rende 

 Plejecentre, Syddjurs 

 Udskrivningskoordinator, Syddjurs 

 Distriktspsykiatrien/Bostøtte 

 Akutafdelingen Regionshospitalet 
Randers/Grenaa 

 Akutafdelingen Århus Sygehus 

 Rehabiliteringsafdelingen  

Akut sygeplejemæssigt beredskab 
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Intravenøs  
behandling 

 Anlæggelse af i.v. 
adgang 

 Behandling efter 
aftale 

 

Faldulykker 

 Observation og 

vurdering 

 Sårbehandling 

Akut forværring af 
habituel tilstand 
 TOBS 

 ABCDE-tilgang 
 Psykiatri 
 KOL 

 Væskemangel 
 Smerter 

Infektioner 
 UVI 

 Pneumoni 
 Feber 

 

Opfølgning efter  
udskrivelse 

 Skabe overblik 
 Vejledning og støtte, 

eks. medicinhåndte-
ring, terminale forløb, 

sår og forbindinger 
 Specialiseret behand-

ling 

 
Akutteamet 
 medbringer: 
 Blærescanner 

 Blære kateter, nasal-
sonde, venflon, sc-
kanyler, iv-væske 

Akutteamet måler: 
 CRP, Hgb, U-stix,   
blodsukker, SAT, BT, 

INR 

 
Kateter 

 Kateter a demeure 
 Top-kateter 
 Sonder 
 Dræn 

Iværksætte  
tiltag 

 Ved aktuelle problem-
stillinger 

 Faglig sparring 
 Generel opfølgning 


