Har du en patient/borger,
som har brug for specialiseret
sygepleje i eget hjem?

Akutteam
Brøndby - Hvidovre

Målgruppe:
• Hjemmesygeplejen i Brøndby – Sygeplejen I Hvidovre
• Ældrecentre i Brøndby – Plejecentre i Hvidovre
• Flexpladser i Brøndby og Midlertidige Døgnpladser i Hvidovre
• Sundhedscentre
• Visitationen
• Praktiserende læger
• 1813
• Hospital

Hvad er Akutteam Brøndby-Hvidovre
Akutteamet er en selvstændig enhed under Brøndby og Hvidovre Kommunes
ældreområder.
Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt hjemtage borgere fra sygehuset til færdig behandling i eget hjem.
Akutteamets indsatser gennemføres i tæt samarbejde med ovenstående
målgrupper.

Patient/borgergruppe.
Patienter/borgere over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der
kræver specialiseret sygepleje. Der er specielt fokus på den ældre medicinske
borger, som er i risiko for at blive indlagt/genindlagt.
Efter særlig aftale indgår vi i forløb med patienter/borgere under 18 år.

Akutteamets opgaver og udstyr
Opgaver:
Akutteamet kører ud til patienter og borgere som har brug for en objektiv
klinisk vurdering. Herunder måling af vitale parametre – TOBS og sekundær
måling af diagnostiske analyser, som udføres efter ordination fra den ansvarlige læge.
• Supervision – vejledning og sparring ved personligt fremmøde eller via
telefon

• Akutteamet tilbyder undervisning i systematisk klinisk vurdering
– Sikker Mundtlig kommunikation (ISBAR) og basal genoplivning
• Akutte bed-side blodprøver.
• Subcutan og intermuskulær medicinadministration, herunder
smertebehandling
• Akutteamet kan være behjælpelig ved afvigelser, nyopstartede
problematikker i forbindelse med pareneteral ernæring, ernæringssonder
og urinkatetre.
• Inhalationsbehandling
• Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning
og urindyrkning.
Akutteamet modtager i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, ældrecentre,
plejecentre, flexpladser og midlertidige døgnpladser patienter fra sygehuset til:
• Subcutan/Intravenøs væske og medicinadministration.
• Smertebehandling varetages i alle former for katetre ( f.eks. subcutane
kanyler, PVK - Epidural, CVK – Port a Cath)

Udstyr og prøvetagning:
• Måleudstyr af vitale parametre – BT – Puls – Temperatur – Respiration – SAT
• Blodsukker – HgB – CRP – Leukocytter med differentialtælling
• INR
• Blærescanner
• Urinstixmåler
• Forstøver apparat til inhalationsbehandling
• Suge apparat til sugning i øvre luftveje
• O2- behandling
• Hjertestarter

Medicin:
Akutteamet har ingen adgang til medicin/væsker, som derfor skal ordineres af
den ansvarlige læge og rekvireres fra apoteket – eller sendes med patienten/
borgeren hjem fra sygehuset.

Træffetidspunkt
Hverdage kl.08.00 – 22.00.
Weekender og helligdage kl.10.00 – 20.00
Uden for træffetidspunktet bliver du viderestillet
til den ansvarshavende sygeplejerske/assistent
i henholdsvis Brøndby eller Hvidovre kommune.

Akuttelefon: 43 28 28 53
Akutteam@brondby.dk
Nygårds Plads 20 – 2605 Brøndby
www.brondby.dk/akutteam
www.hvidovre.dk/akutteam

Kontaktperson
Leder af akutteam
Jens Jørgen Lemvig
Kontor: 43 28 28 54
Mobil: 21 58 77 68
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