Tværsektorielt samarbejde
om akutområde
Medincinsk afdeling O, ETSUF
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

9. juni 2015

Samarbejdsaftale mellem SHS-teamet
og almen praksis i Ballerup, Herlev og
Furesø kommuner
Baggrund:
I forbindelse med etableringen af et tværkommunalt specialiseret hjemmesygepleje team (SHS-team) er det
muligt for kommunerne at tilbyde særlige sygeplejefaglige kompetencer, som kan bidrage til at kvalificere
vurdering og behandling af borgere i deres hjem. Dette kræver klare aftaler for delegation af ordinationer og
opfølgning.
Der aftales følgende for samarbejdet mellem SHS-teamet og praktiserende læger:
Målgrupper:
Aftalen er gældende for alle borgere med bopælsadresse i de 3 ovenstående kommuner med særligt fokus på:



borgere over 65 år, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse og/eller genindlæggelse
borgere, der bor i plejeboliger, rehabiliteringscentre, voksenspecialiseret botilbud og midlertidige
boliger.

SHS-teamet kan kontaktes telefonisk, når det vurderes, at der er et akut behov for teamets kompetencer,
f.eks. en klinisk vurdering af en borger, behov for særlige kliniske sygeplejekompetencer, som f.eks. kliniske
observationer, blodprøvetagning, sonde- eller kateteranlæggelse og kateterskift. Se endvidere bilag 1:
”Opgavebeskrivelse for SHS-teamet”.
Ansvarsfordeling:
Ansvar for praktiserende læge:
Den praktiserende læge har ansvar for den behandling og de ordinationer, der iværksættes ved hjælp af SHSteamets sygeplejersker.
Teamets sygeplejersker skal altid kontaktes på SHS-teamets visitationstelefon:
Mobil 61 22 08 08
alle ugens dage kl. 7:30-22:00
SHS-teamet skal ved kontakt have oplyst borgerens cpr.nr, navn og adresse, samt hvorledes SHS-teamet kan
bidrage.
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Delegation/ordination:
Alle ordinationer og behov for vurdering aftales telefonisk med SHS-sygeplejersken og opfølges af en
korrespondancemeddelelse (edifact) på borgeren. Ordinationer på medicin varetages via FMK.
SHS-teamet har mulighed for at yde bedsite-undersøgelse i form af enkelte blodprøver og kliniske
observationer, f.eks. INR, Hgb, CRP og blodsukker, temperatur, saturation, blodtryk, puls og
respirationsfrekvens.
Øvrige blodprøver kan analyseres på klinisk biokemisk afdeling og rekvireres via WEB req, og rekvisitionen
lægges på ”hotellet” af lægen efterfølgende for den telefoniske ordination.
Opfølgning:
SHS-sygeplejersken skal i samarbejde med lægen aftale en plan for opfølgning af besøget hos borgeren.
Sygeplejersken skal have mulighed for at kontakte lægen på et direkte telefonnummer efter besøget, såfremt
dette kan ske indenfor dagtimerne
Ansvar for SHS-teamet:
SHS-teamet er ansvarligt for:







at arbejde inden for den konkrete delegation, der er givet af praktiserende læge
kvaliteten af den sygepleje, teamet varetager
at udføre de aftalte ordinationer og foretage opfølgning i hjemmet
at der sendes en korrespondancemeddelelse til lægen om besøget og resultater af evt. ordinationer
at sikre, at dokumentationen af teamets ydelser er tidstro tilgængelig for hjemmeplejen/
hjemmesygeplejen og andre samarbejdspartnere
at sikre, at SHS-teamet har kompetencerne til at varetage det specifikke forløb

For borgere, hvor SHS-teamet varetager IV behandling via hospitalet, ligger behandlingsansvaret hos
hospitalets læge, og kontakten til hospitalet omkring borgerne foregår jævnfør bilag 2: ”Aftale Heh og Geh
samarbejdsaftale om SHS-team”.
Såfremt praktiserende læge ønsker informationer om sygeplejen i forbindelse med, at SHS-teamet varetager
behandlingen i hjemmet iværksat af hospitalet, kan SHS-teamet altid kontaktes af praktiserende læge. SHSteamet sikrer, at der ved afslutningen af sygepleje i forbindelse med hospitalsinitieret behandling sendes en
orienterende korrespondancemeddelelse til borgerens praktiserende læge.
Aftalen er udarbejdet af:
Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, Ballerup Kommune
Peter von Scholten, praktiserende læge og PLO, Herlev Kommune
Torsten Bjerre Fuglesang, praktiserende læge, praksiskonsulent, Furesø Kommune
Anne-Marie Mølbæk, projektleder, ETSUF, Herlev Hospital og daglig leder af SHS-teamet
November 2014.
Godkendt i styregruppen for projektet, april 2015.
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