Forebygger unødvendige indlæggelser
Sikrer en tryg overgang fra sygehus til hjem

Fælles Akutmodtagelsen
Patient indlægges
på Fælles
Akutmodtagelsen.
Vurderes i
målgruppen for
akutteamet



Læge eller
plejepersonale
henviser til
akutsygeplejerske
på Fælles
Akutmodtagelsen



Praktiserende
læge kontakter
Akutteamet pr.
telefon og ordinerer
undersøgelse og/
eller behandling i
eget hjem



Akutsygeplejersken
begynder udskrivelse i samarbejde med
Fælles Akutmodtagelsens personale, pårørende og
hjemmeplejen



Akutsygeplejersken
foretager eventuelle
ordinerede
undersøgelser og
melder tilbage til
praktiserende læge



Akutsygeplejersken
screener og
vurderer borgers
tilstand i samarbejde
med hjemmepleje
eller sygepleje



Læge på Fælles
Akutmodtagelsen
udarbejder behandlingsplan, og efter
behov delegeres
videre behandling i
hjemmet



Akutsygeplejersken
følger borgeren
hjem

Praktiserende læge
Patient tilses af
praktiserende læge
Vurderes i
målgruppen for
akutteamet



Akutsygeplejersken
iværksætter
ordineret behandling

Hjemmepleje og Sygepleje
Hjemmepleje eller
sygepleje kommer
hos borger, som
observeres i akut
forandret tilstand



Hjemmepleje eller
sygepleje kontakter
Akutteamet mhp.
sparring

Læs mere på www.dinsundhed.esbjergkommune.dk/akutteam



Akutsygeplejersken
vurderer behov for
behandlingstiltag og
iværksætter dette



Akutsygeplejersken
observerer
og evaluerer
behandlingen i tæt
samarbejde med
praktiserende læge

Hør mere om Akutteamet – Kom til temadag
30. maj og 20. september 2017
Kl. 10 – 14
Akutteamet,
Esbjerg Sundhedscenter
Spangsbjerg Kirkevej 51
6700 Esbjerg

Et tilbud til dig, der er
Sygeplejerske eller leder i kommuner og akutmodtagelser eller
praktiserende læge.

Det får du med dig fra dagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akutfunktionen – en del af det nære sundhedsvæsen
Akutfunktionens rolle
Hvorfor Esbjergs model for Akutteamet?
Organisering af Akutteamet
Ledelsesstrukturer i Akutteamet
Målgruppe
Akutteamets indsatser
Den daglige drift
Akutbiler og teknisk udstyr
Akutteamets effekt og erfaringer
Rammeaftaler og standarder

Akutteamet
Esbjerg Kommune startede Akutteamet i
september 2016. Akutteamet er etableret
for at skabe Danmarks bedste overlevering for borgerne.
Et team af sygeplejersker leverer et tværsektorielt tilbud til borgere i eget hjem. Det
skal sikre bedre patientforløb ved udskrivelse fra fælles akutmodtageafsnit og
forebygge unødvendige indlæggelser og
genindlæggelser.
Akutteamet er enestående i sin form, fordi
det er under fælles ledelse mellem Fælles
Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus
og Esbjerg Kommune. Akutsygeplejersker
færdes både i sygehusets Fælles Akutmodtagelsen og i borgerens eget hjem.
Sygeplejerskerne arbejder tæt sammen
med kommunens akutterapeuter.

På temadagen kan du høre oplæg af
Arne Nikolajsen, Direktør, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune
Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for sygeplejen, Esbjerg Kommune
Christian Jørgensen, Ledende oversygeplejerske på Fælles Akutmodtagelsen, Sydvestjysk Sygehus
Anne-Mette Lange-Andersen, Leder Akutteamet, Esbjerg Kommune
Helle Steenholdt Skovgaard, Leder Akutteamet, Fælles Akutmodtagelsen, Sydvestjysk Sygehus
2 akutsygeplejersker

Tilmelding
Send en mail til projektleder Herdis Povlsgaard, hpn@esbjergkommune.dk

Flere oplysninger
Sygeplejechef, Esbjerg Kommune, Anni Kjærgaard Sørensen, ans23@esbjergkommune.dk
Ledende oversygeplejerske, Fælles Akutmodtagelsen, SVS, Christian Jørgensen, christian.jorgensen@rsyd.dk

