Nyhedsbrev - 22 februar 2019
Akutteam Brøndby Hvidovre

Kære Samarbejdspartnere i Brøndby og Hvidovre Kommune
Praktiserende læger – 1813 - Hospitaler
Tak til alle for den store deltagelse ved vores reception den 8 februar. Det var en stor
fornøjelse for os at se næsten 100 samarbejdspartnere – kollegaer og repræsentanter fra
senior og ældre råd, komme og byde os velkommen. Tak for de mange blomster – gode
søde sager og vin, som vi vil gemme til en sommerfest.
Akutteamet er godt i gang og vi har siden den 28 januar, hvor vi startede test på
ældrecenter Nygårds Plads og Brøndby Vester hjemmesygepleje, haft 110 opkald, fordelt i
begge kommuner.
Vi bliver dagligt stillet opgaver hvor vi kan gøre en forskel, og andre hvor vi ikke kan byde
ind med så meget.
Opgaverne er af mange forskellige variationer og vi må blandt andet indse at lige præcis
den intravenøse behandling med antibiotika og væske kræver en mere præcis
instruks, end den vi i første omgang havde udarbejdet. Derfor vil væske og iv behandling
indtil andet bliver udmeldt, ikke være en opgave vi kan løse her og nu, men vi håber snart
at det kan være en realitet. Alt begyndelse er svært og engang imellem må vi se i egne
rækker, før tingene kommer til at køre gnidningsfrit.
Vi oplever at der ringer rigtig mange i aften og weekendvagter. Nogle ringer mange gange,
og oplever måske ikke at komme igennem. Da vi kun er én i vagt fra kl. 15 – 23 i hverdage
og i weekender/helligdage, kan det opleves at vi ikke svarer, grundet andre opgaver. Der
kan ikke sendes opgaver via Cura og Nexus, og der kan heller ikke indtales
beskeder på telefonsvarer. Hvis man ikke synes at vi svarer hurtig nok, er det som før, at
man selv igangsætter indsatser og tager kontakt til de samarbejdspartnere som man
tidligere brugte. Vi vil naturligvis gøre alt for at besvare alle opkald og imødekomme de
behov I har brug for af hjælp fra Akutteamet.
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