
 
 
Til ledere, hjemmesygeplejersker, sygeplejersker i plejeboliger, almenpraktiserende læger, 
vagtlæger samt sygehuse. 
 
Horsens kommune opstarter 16. april 2018 et døgnbemandet akutteam, der fremover vil varetage 
den akutte sygepleje i Horsens kommune. Ca. 10 akutsygeplejersker har til opgave at understøtte 
samarbejdspartnere i komplekse og akutte situationer (se bilag 1).  
 
Akut teamets primære formål er: 

• Tilbyde akutte indsatser til borgere i eget hjem 

• At tilbyde avanceret sygepleje til kronikere i eget hjem 

• Forebygge unødvendig indlæggelser og genindlæggelser for borgere i Horsens kommune 
• At skabe sammenhængende pleje og behandlingsforløb på tværs af sektor og overgange 

Akut teamet tilbyder udvidede kompetencer til en velfungerende kommunal hjemmesygepleje, 
ved at varetage ekstraordinære observationer, udredning og behandling ved kronisk, ny opdaget 
og akut sygdom.  

Akutteamet er organiseret under Sundhedscenter Horsens og er placeret sammen med 
akutpladserne i Horsens kommune. Visitation til akutteamet foregår ved direkte telefonisk 
henvendelse på telefon: 29 66 85 16. Vi ser frem til samarbejdet med vores samarbejdspartnere. 
 
Der vil i 2018 kunne udvides aftaler på baggrund af ønsker og i samarbejde med 
almenpraktiserende læger og sygehus ud fra konkrete samarbejdsaftaler. Konkrete ønsker bedes 
henvendt til leder af akutteamet og sygeplejekoordineringen, Vigga Ravnkilde. 
 
På akutteamets vegne 
     Liselotte A. Møgelby 
Daglig leder Vigga Ravnkilde akutteamet   Funktionsleder sygeplejen 

 
Kontaktinformation: Akutteamet 

Langmarksvej 85 
8700 Horsens 
Telefon: 29 66 85 16 (træffes hele døgnet) 
Mail: akutteamet@horsens.dk  

 
Leder: Vigga Ravnkilde 
Telefon: 29 66 83 86  
Mail: vra@horsens.dk 

 
 



Bilag 1. 
 
 
 
 
 

Hvad kan akutteamet selvstændigt igangsætte: 
 

• Tilsyn af borgere med pludselig opstået/forværring af sygdom 

• Observation og vurdering af borgere ud fra ABCDE princippet  

• ISBAR-metoden sikrer mundtlig kommunikation 
• Faglig sparring med hjemmesygeplejerske/læge/sygehus/akutpladser 

• Helhedsvurdering af forhold omkring borger, herunder andre kommunale indsatser 
• Akut bed-side blodprøver (kapillær blodprøvetagning: CRP, leukocytter, BS, HgB). 

• Subcutan og intramuskulær medicinadministration 

• Sondeernæring, herunder pasning 
• Blærescanning  

• Parenteral ernæring samt pleje af indstiksted mv 
• Pasning af dræn 

• Kateteranlæggelse/genanlæggelse af katetre 
• Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og urindyrkning 

 
 

Opgaver der kan løses efter ordination og i samarbejde med læge/sygehus: 
• Anlæggelse af I/V adgang 
• Opstarte isoton væskebehandling subcutant 

• Anlægge blærekateter 

• Anlægge nasalsonde 
• Opstarte smertebehandling og observation 

• Rekvirerer fast vagt 
• Inhalationsbehandling  

• Podning (når samarbejdsaftale foreligger) 
 
 
 

 


