3.4. Akutpladser
Sundhedsloven § 138
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der
ydes vederlagsfri hjemmesygepleje e er lægehenvisning l personer med ophold i kommunen.
Servicelov § 83 stk 1
Kommunalbestyrelsen skal lbyde personlig
hjælp og pleje. Tilbuddene e er stk. 1 gives l
personer, som pga. midler dig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funk onsevne eller særlig
sociale problemer, ikke selv kan udføre disse
opgaver.
Forudsat borger har en aktuel genoptræningsplan
Sundhedsloven § 140
Kommunalbestyrelsen lbyder vederlagsfri genoptræning l personer, der e er udskrivning fra
sygehus har et lægefagligt begrundet behov for
genoptræning jf § 84 om genoptræningsplaner.
Ydelse
x Intensiv og målre et sygeplejeindsats, omsorg- og plejeindsats samt tryghed på en
akutplads
x Kan ved behov suppleres med tværefaglig
indsats med ergo- og fysioterapi

og /eller lægeordineret behandling, men hvor
hospitalsindlæggelse ikke er nødvendig.
Det kan dreje sig om:
x

Borgere med kroniske lidelse, hvis fysiske og /
eller psykiske lstand er akut forværret, og
hvor der er behov for akut sygepleje og observa on.
x Borgere, der skal have behandling og sygepleje i forhold l pludselig opstået sygdom fx
Blærebetændelse
Lungebetændelse
Fald
KOL
Væskemangel
Underernæring
Svimmelhed
Forstoppelse
mv .
Henvisning / indskrivning
Alle sygeplejesker i kommunen, vagtlæge, prakserende læger og sundhedsprofessionelle kan
henvise l en akutplads.
Henvisningen sker ved at kontakte akutsygeplejersken på Plejecenter Højgaarden.
Akutsygeplejersken træﬀes alle dage i alle vagter på telefon 21 52 31 03.

Formål
Formålet med akutpladserne er at skabe et
døgn lbud l borgerne i Vesthimmerlands kommune, som ved akutopstået behov kan:

Det er akutsygeplejersken der tager s lling l
om en akutplads er det re e lbud og om der er
plads.

x

Ydelser, der indgår i det kommunale Ɵlbud

x
x
x

x

Modtage borgere hele døgnet på plads med
sygeplejefaglig dækning l borgerforløb med
stor kompleksitet.
Forebygge og hindre behandlingskrævende
hospitalsindlæggelse.
Være et alterna v l en sygehusindlæggelse.
Stø e borgeren, som grundet fysiske eller
psykiske forhold ikke magter at være alene i
egen bolig i en kortere periode og hvor borgeren ikke skal have lægefaglig behandling.
Vi kan medvirke l at sikre at borgerne føler
sig trygge

Målgruppe
Akutpladserne er målre et l borgere, der akut
har brug for højt kvalificeret observa on, plejer
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Indsatser, der kan varetages på akutpladser:
x

x
x

x
x
x

personlig pleje, omsorg/ observa on og
iværksæ else af lægeordineret behandling af
borgere med en eller flere (komplekse) diagnoser.
Hyppige værdimålinger (ISBAR)
Der er udstyr l, at tage kapillær blodprøvetagning som blodsukker, blodprocent og infek onstal.
Der laves løbende TOBS registrering for at
følge borgeres fysiske og psykiske lstand.
Der er gode koordina onsmuligheder med
det øvrige sundhedsvæsen.
Regulering af medicin i forbindelse akut for-

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

værring af kendt sygdom eller nyopstået infek on-/ opblussen- / smerte- problema k
mm
IV væsketerapi etc
Pleje og behandling af diarre/ obs pa on
Urins ks
Medicin administra on
Gennemgang af medicin i samarbejde med
egen læge/ behandlende læge. De e udføres
på først kommende hverdag.
Stø e og a laring hos borgere ved akut opstået konfusion og forvirret lstand
Sårpleje
Genoptræning ved ergo og fysioterapeut forudsat borger har en aktuel genoptræningsplan. (de e kan pt kun eﬀektueres der hvor
opgaven er i gang inden indskrivelsen på
akutpladsen)
Der kan tages kontakt l fysioterapeuter fra
Vesthimmerlands kommune vedr. opstart af
lungefysioterapi.
De e er dog kun en mulighed i dag merne på
hverdage.
Er ordinerende læge fra sygehuset, vil der være tale om en behandling sv.t. sygehusregi
Kontakt l speciallæge, apotek, pårørende og
andre samarbejdspartnere med relevans for
plejen, udredning og behandling.
Koordinering af sektorovergange mellem sygehus og akutpladserne.
Samarbejde med pårørende.

Ydelsens omfang, hyppighed og varighed

osv.
Transport
Borger skal selv sørge for transport l, under og
fra opholdet. Er de e ikke muligt, vil der blive
lavet en individuel vurdering af sagen.
Der er muligheder for transport l og fra sygehuset.
Hvad koster ydelsen for borgeren
Der er ingen brugerbetaling for ophold på akutplads i Vesthimmerlands kommune.
Faglige kompetencer
For at sikre den op male opgaveløsningen, er
der i afdelingen ansat en kvalificeret og tværfaglig personalegruppe.
Denne består af sygeplejerske, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælper.
Personalet har en bred faglig baggrund og erfaring og der samarbejdes med øvrige relevante
faggrupper, terapeuter m. fl.
Der er sygeplejefaglig døgndækning på pladserne.
Personalet arbejder helhedsorienteret og e er
kliniske retningslinjer.
Gruppen arbejder e er rehabiliterende og de
neuropædagogiske principper.

Forventet 1-7 dage. På 3. eller 4. dag vil der blive taget s lling den videre plan for borgerne.
Afgørelsen foretages af visita onen.

Der arbejdes kvalitetsorienteret for at opnå den
bedste eﬀekt af indsatsen for borgeren.

Hvor leveres ydelsen

Klagemulighed

Akutpladserne i Vesthimmerlands kommune
findes på Plejecenter Højgaarden, Højgårdsvej
10 9640 Farsø. Fysisk placering er lejl. 80+ lejl.
81.
Akut sygplejeske træﬀes på tlf. 21 52 31 03.
Borgere der indskrives på en akutplads skal selv
medbringe:
Tøj, toiletsager, personlige plejemidler, medicin,
bleer / inkon nensprodukter, sårplejeprodukter

Klage skal ske l Bevillingsenheden Vesthimmerlands kommune, inden for 4 uger e er den dato,
hvor borgeren har modtaget afgørelsen.
På baggrund af klagen revurderes dligere afgørelse.
Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag
for at give helt eller delvis medhold i klagen. Såfremt
klageren ikke gives medhold, videresendes klagen l
Ankestyrelsen.
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