Opgavebeskrivelse for SHS akutteamet
Målgruppe for indsatsen
Borger over 18 år med akut eller kroniske forværring af sygdom, som har behov for en
sundhedsfaglig vurdering til afklaring af tilstand, eller behov for en af nedestående indsatser.
Borger skal være bosat i de 3 kommuner Ballerup, Herlev og Furesø kommune.

Samarbejdsrelationer
SHS Akutteam samarbejde med følgende samarbejdspartner







Hjemmesygeplejen, hjemmeplejen
Plejecentre, rehabiliteringscenter, bosteder, øvrige midlertidige pladser
Praktiserende læger
Herlev Gentofte hospital
Akutberedskabet 1813 /112
Private leverandører som er godkendt til at leverer praktisk og personlig hjælp

Skriftlige samarbejdsaftaler danne ramme for samarbejdet og kan findes på www.shsteam.dk
SHS akutteam er et supplement til den eksisterende sygepleje i kommunerne. Myndigheden til
sundheds- og servicelovs indsatser varetages af visitationen eller hjemmesygeplejen.
SHS akutteam skal kontaktes telefonisk af samarbejdspartner ved behov for en akut indsats fra
nedestående liste.
Kontakt skal ske på SHS akutteams visitationstelefon nummer 61 22 08 08 i tidsrummet fra kl:
7:30-22:00 alle ugens dage.
Ved behov for akutte indsatser efter kl 22:00 og frem til kl 7:30 kontaktes hjemmesygeplejen i
borgerens kommune.
Formål
SHS akutteam er udekørende sygeplejersker, som har til opgave at:






Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og kvalificering af relevante indlæggelser
Mulighed for at iværksætte en (lægeordineret) behandlingsplan i hjemmet
løse komplicerede instrumentelle sygeplejeindsatser
Give faglig sparring og undervisning af kollegaer, samt sygeplejefaglige understøtning
Udvikle samarbejdsrelationer og sygeplejen på tværs af kommuner og sektorer

Beskrivelse af indsatser


Alle indsatser skal have karakter af, at være opstået akut, dvs. at der skal være et akut
behov for afdækning af en borgers sundheds- og sygdomssituation.



Alle indsatser har en plan for opfølgning og afslutningen.



Sygeplejeindsatser som har høj kompleksitet og/eller kræver høj fleksibilitet i
opgaveløsningen for at kunne gennemføres.

SHS akutteam kan varetage følgende opgaver:
Sygeplejefaglig vurdering og observationer
 ABCDE vurdering / måling af vitale parametre og prøvetagning
Instrumentel sygepleje
 Kateterproblematikker - herunder skift og anlæggelse af forskellige kateter
 Sondeproblematikker – herunder skift og anlæggelse af forskellige sonder
 IV-behandling og IV-væsketerapi
 Blodprøvetagning – veneblodprøver og kapillær blodprøver
 Sekret sugning
 Respirationsbehandling, inkl. akut behandling med forstøverapparat
 Palliation og opgaver i forbindelse med terminale borgere
 Sparring / vejledning af samarbejdspartner
Øvrige opgaver i henhold til kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen,
varetage i af kommunernes sygepleje.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/F69BEB14789842818FA1096DE20C19D9.ashx
Kompetencer for SHS akutteam:
I SHS akutteam er der kun ansat sygeplejersker som her mere end 5 år sygeplejeerfaring fra
medicinske og kirurgiske specialer, helst fra afdelinger som har erfaringer med håndtering af akutte
patienter.
For at kunne vare opgaveløsningen gennemgår sygeplejerskerne et introduktions- og
oplæringsprogram, samt et årlig vedligeholdelsesprogram.
Programmet indeholder 13 instrumentelle og 5 generelle kompetencekort.
Link til SHSteam.dk, der hvor kompetenceprogrammet kommer til at være.

