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Notat vedr. kommunale akutfunktioner  

 

Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 

som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version med yderligere tilføjelser.  

 

Baggrund 
Kommunerne har gennem de seneste år styrket indsatsen for at forebygge indlæggelser og uhen-
sigtsmæssige genindlæggelser og for hurtigere at kunne hjemtage borgere fra sygehus. Det inde-
bærer bl.a., at kommunerne har oprustet på sygepleje- og terapeutfaglige kompetencer. Samtidig 
indebærer det, at kommunerne har organiseret den sygepleje- og terapeutfaglige indsats på nye 
måder og under nye betegnelser. De kommunale indsatser sker blandt andet inden for rammerne 
af midlertidige døgndækkede pladser, som KL, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet definitioner af. Her dækker definitionen af de midlertidige 
døgndækkede pladser over en bredde i tilbud på den måde, at kommunerne i den ene ende har 
plejehjemslignende midlertidige pladser og i den anden ende har midlertidige døgndækkede reha-
biliteringspladser og akutfunktioner med terapeuter og sygeplejersker med særlige færdigheder og 
kompetencer. Denne definition er udgangspunktet for samarbejdet mellem kommunerne, almen 
praksis og hospitalerne i Region Midtjylland omkring kommunale akutfunktioner, rehabiliterings-
pladser og midlertidige pladser. De 19 kommuner i Region Midtjylland har desuden skærpet kra-
vene til definitionen af en kommunal akutplads, som således på enkelte punkter adskiller sig fra 
definitionen fra KL, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Sundhedsstyrelsen. Kommu-
nerne har udarbejdet en pjece, der beskriver standarden herfor.  
 
Den kommunale akutfunktion 
Den kommunale akutfunktion er en del af den kommunale sygeplejeindsats. Kommunale akut-
funktioner er organiseret forskelligt i kommunerne. Der kan særligt peges på to varianter: Akut-
team og akutpladser. Den mest markante forskel mellem de to organiseringsformer er, at mens 
den sygeplejefaglige indsats fra akutteam sker i borgerens eget hjem, herunder i plejebolig, så sker 
den sygeplejefaglige indsats ved midlertidigt ophold på akutpladser på en kommunal institution. 
En del kommuner har begge varianter, som understøtter hinanden. Akutpladsen bringes typisk i 
spil når borgerens tilstand er så kompleks at det ikke er forsvarligt at håndtere behandlingen i eget 
hjem, men hvor indlæggelse samtidig ikke er nødvendig. 
 
Den akutte indsats i kommunerne kittes sammen af det kommunale sygeplejeberedskab, der i alle 
kommuner fungerer 24 timer i døgnet. Der har været gjort en stor indsats for at forenkle kontak-
ten mellem sektorerne via én indgang til den kommunale sygepleje. I nogle kommuner er der 
oprettet en vagtcentral, der koordinerer henvendelser og indsatser. 



   

 
Øvrige midlertidige kommunale pladstilbud 
Kommunale rehabiliteringspladser 
Kommunerne etablerer i disse år rehabiliteringspladser for at løfte borgere med en svækket funk-
tionsevne og gøre dem i stand til i højere grad at mestre eget liv. Det kan fx være genoptrænings- 
og rehabiliteringstilbud efter sygdom, ulykke eller som led i indsatsen imod den almindelige al-
dersrelaterede svækkelse. Målgruppen for rehabilitering er derfor også bred, ligesom indsatserne 
kan svinge i kompleksitet og intensitet.  
 
Personalet på rehabiliteringspladserne vil derfor typisk omfatte medarbejdere med en terapeutfag-
lig baggrund (f.eks. ergo- og/eller fysioterapeuter), samt sygeplejersker og social- og sundhedsas-
sistenter. 

 

Borgere, der får træning på en rehabiliteringsplads, fx efter sygdom, vil ofte parallelt med rehabili-
teringsforløbet modtage ydelser fra kommunens akutteam – og indsatsen sker ofte på den samme 
matrikel, idet rehabiliteringspladser og akutteam i mange kommuner deler lokaler.  
 
Midlertidigt ophold  
Borgere kan komme i en situation, hvor et midlertidigt ophold vil være den bedste løsning. 
Kommunerne tilbyder midlertidigt ophold, når en borger på grund af svækkelse eller sygdom ikke 
er i stand til at klare sig i hjemmet. Opholdet kan være af kortere eller længere varighed, oftest i 
forbindelse med afklaring af det fremtidige boligbehov. Mange flytter fra midlertidigt ophold 
videre til en kommunal plejebolig.  
 
En anden stor gruppe borgere udskrives fra hospitalerne til et midlertidigt ophold med henblik på 
rekonvalescens og genvindig af kræfter sigtende imod videre udskrivelse til eget hjem. En del af 
disse borgere visiteres også til en kommunal plejebolig. Anvendelsen af disse pladser medvirker til 
en hurtigere hjemtagning af borgere efter indlæggelse. 
 
Aflastning 
Som supplement til servicelovens bestemmelse om aflastning i hjemmet anvendes de midlertidige 
kommunale pladser også typisk til demente borgere eller andre borgere, hvor en rask ægtefælle 
for en periode har behov for aflastning.  
 

Nedenstående skema giver et overblik over de forskellige kommunale tilbud: 
 



   

 
Desuden beskriver nedenstående tabel forskellene i de forskellige funktioner. Tabellen er dog 
ikke fuldstændig identisk med skemaet udarbejdet af KL, Praktiserende Lægers Organisation 
(PLO) og Sundhedsstyrelsen, idet de 19 kommuner i Region Midtjylland har skærpet kravene til 
en akutplads, således at der altid er tilstedeværelse af en sygeplejerske. Kommunerne i Region 
Midtjylland har besluttet, at kommunerne står for tildelingen af en akutplads. Henvisning til en 
kommunal akutplads kan ske fra:  

- Den praktiserende læge 

- Vagtlægen 

- Hospitalet 

- Hjemmesygeplejen 

- Den kommunale visitationsenhed 

- Akutteam 
 
Hvis kommunen har et akutteam er det ofte akutteamet, som tildeler akutpladsen.  
 
  Den Kommunale 

akutfunktion 
   

 Tildelings-
grundlag 

Målgruppe Varig-
hed 

Kompetencer 
på stedet 

Sygeplejefaglig 
back-up 

Akutteam  
 
 

Det kommunale 
akutteam tilbyder 
højt specialiseret 
sygepleje, udredning 
og behandling. Til-
buddet dækker ty-
pisk dag og aften 
(nogle kommuner 
også om natten). 
 
Henvisning kan ske 
fra praktiserende 
læge, vagtlæge, præ-
hospital, hospitalets 
akutafdeling eller 
den kommunale 
hjemmesygepleje 
 
Formålet med ind-

Borgere med akut 
opstået sygdom 
eller akut forvær-
ring af sygdom. 
Disse borgere er 
bl.a. kendetegnet 
ved et diffust og 
omskifteligt syg-
domsbillede eller 
er døende. Der er 
tale om komplekse 
og akutte pro-
blemstillinger, der 
ikke kan håndteres 
i den almindelige 
hjemmesygepleje. 
 
 

Til bor-
gerens 
situation 
vurderes 
som sta-
bil. 

Sygeplejersker 
med særlige 
kompetencer 
og erfaring 
inden for det 
akutte område.  
 
Mange af syge-
plejerskerne har 
tidligere været 
tilknyttet inten-
sive eller akutte 
modtageafde-
linger på hospi-
talerne, og har 
gerne en rele-
vant overbyg-
ningsuddannel-
se samt lang 

 



   

satsen er udredning 
og afklaring med 
henblik på iværksæt-
telse af den rette 
indsats, herunder at 
undgå forebyggelige 
indlæggelser. 

klinisk erfaring 
herfra.  
 

Akutplads 
 

Kommunerne i Re-
gion Midtjylland har 
besluttet at, kom-
munerne står for 
tildelingen af en 
akutplads. Hvis 
kommunen har et 
akutteam er det ofte 
akutteamet som 
tildeler akutpladsen.  
 
Henvisning til en 
kommunal akut-
plads kan ske via  
Den praktiserende 
læge, Vagtlægen 
Hospitalet, 
Hjemmesygeplejen, 
Den kommunale 
visitationsenhed 
 
 

Borgere med akut 
opstået sygdom 
eller akut forvær-
ring af sygdom, 
hvor situationen 
skønnes uholdbar i 
borgerens eget 
hjem, og hvor 
indlæggelse ikke 
vurderes nødven-
dig. Disse borgere 
er bl.a. kendeteg-
net ved et diffust 
og omskifteligt 
sygdomsbillede 
eller er døende. 
Der er tale om 
komplekse og 
akutte problemstil-
linger, der ikke kan 
håndteres i den 
almindelige hjem-
mesygepleje. 
 
 

Efter 
behov 
 

Sygeplejefagligt 

personale med 

minimum 2 års 

klinisk erfaring 

og brede syge-

plejefaglige 

kompetencer, 

samt erfaring 

med observati-

on, udredning, 

planlægning, 

behandling, 

justering og 

opfølgning på 

den sygepleje-

faglige indsats,  

 

Andre sund-

hedsfaglige 

grupper der 

bemander 

akutpladser kan 

f.eks. være SO-

SU- assistenter 

og terapeutisk 

personale 

 

Døgn-betjening 

fra tilstedevæ-

rende sygeple-

jerske 365 dage 

om året, jf. 

KKR-beslutning 

 
Mulighed for 
støtte fra akut-
teamet. 

   
Midlertidige 
kommunale 
pladstilbud 

   

 Tildelings-
grundlag 

Målgruppe Varig-
hed 

Kompetencer 
på stedet 

Sygeplejefaglig 
back-up 

Rehabilite-
ringsplads 
 

Kommunal tildeling. 
 
Typisk borgere med 
genoptræningsplan 
fra sygehus (jf sund-
hedslovens § 84) 
 
 

Typisk ældre bor-
gere med kom-
plekse genoptræ-
nings- og/eller 
rehabiliteringsbe-
hov (fx borgere 
med en genoptræ-
ningsplan) 
 

Individu-
el  
vurde-
ring 
 

Sygepleje- og 
terapeutfaglige 
kompetencer 

Akutteam kan 
indgå som back-
up ressource 

Midlertidigt Kommunal tildeling. Borgere med ned- Individu- Sosu-personale Akutteam kan 



   

ophold   
Henvisning fra hos-
pital, den kommu-
nale hjemmeple-
je/sygepleje eller 
den praktiserende 
læge. 
 

sat fysisk eller psy-
kisk funktionsev-
ne, f.eks. alvorligt 
syge og/eller dø-
ende.  
 
Borgere under 
rekonvalescens, 
der ikke vurderes 
at kunne udskrives 
direkte til eget 
hjem, eller hvor 
den fremtidige 
boligplacering er 
usikker. 
 

el  
vurde-
ring 

og sygeplejer-
sker 

indgå som back-
up ressource 

Aflastning  
 

Kommunal tildeling. 
 
Henvisning fra den 
kommunale hjem-
mepleje/sygepleje, 
demenskonsulenter 
eller efter henven-
delse fra borge-
re/pårørende. 

Typisk demente 
eller kognitivt 
svækkede borgere, 
hvor det vurderes, 
at et aflastnings-
ophold vil kunne 
støtte borgeren og 
dennes pårørende 
til at kunne forbli-
ve i eget hjem. 

Aftales 
ved tilde-
ling. Of-
test en 
periode 
på 1-3 
uger. 

Sosu-personale 
og sygeplejer-
sker 

Kommunens 
demenskonsu-
lenter eller evt. 
hjerneskadeteam 

 
Kommunerne i Region Midtjylland har udarbejdet en pjece, som beskriver en fælles standard for 
den del af den kommunale akutfunktion, der omfatter akutpladser (bilag).  
 


