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Akutfunktion på ældreområdet – foreløbig 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 4.500 4.500 4.500 4.500
Finansiering -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

I alt 2.900 2.900 2.900 2.900
 
 
Resume: 
Udvidelse af akutfunktionen på ældreområdet i forhold til at imødekomme udfordringer i 
det nære sundhedsvæsen, herunder forebygge forværring af akut opstået eller kendt 
sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og 
behandlingsindsats. 
 
Sagsfremstilling: 
Udviklingen i det danske sundhedsvæsen betyder, at kommunerne overtager flere 
opgaver fra regionerne. Borgerne sættes i behandling, og udskrives derefter til videre 
behandling og opfølgning i eget hjem. Kommunerne skal derfor være klar til, at borgere 
er hjemme i tilstande, der er ustabile og ændrer sig hurtigere og til at håndtere de nye 
krav og anvendelse af ny teknologi. Udviklingen i befolkningssammensætningen, hvor 
der vil blive relativt flere ældre i alderen 65+, særligt sker den procentvise stigning i 
aldersgruppen 75-89 år.  

Formålet med akutfunktionen er således, at forebygge forværring af akut opstået eller 
kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og 
behandlingsindsats. Der stilles blandt andet krav om en døgndækkende varetagelse af 
specialiserede kliniske opgaver.  

Ældreområdet har aktuelt et projekt ’3-døgns forløb’, som skal evalueres til efteråret. De 
foreløbige tendenser er, at  ’3-døgns forløb’ er med til at forebygge unødige indlæggelser 
og genindlæggelser. Tre faktorer har betydning for dette: 
 En styrkelse af medarbejderne kliniske og vurderingsmæssige kompetencer på et højt 

specialiseret faglig niveau 
 En organisering der muliggør en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse og 

opgavevaretagelse 
 Et styrket samarbejde med de praktiserende læger og afdelinger på sygehuset, især 

FAM og Geriatrisk afdeling. 

Der er 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i 
projektperioden er udvidet med 4 sygeplejersker og 6 SOSU-assistenter. 
 
I forbindelse med ældreområdets håndtering af Corona krisen, har den nuværende 
organisering af akutfunktionen spillet en væsentlig rolle. Med akutfunktionens  

 specialiserede faglige og kliniske kompetencer 
 fleksibiliteten i opgaveorganisering 
 tilknytning til samarbejdspartnere 

har det været muligt hurtigt og fleksibelt at etablere særligt tilrettelagte isolationsforløb 
for borgere med mistanke om smitte, eller med påvist smitte.  
Endvidere vil de nye krav til midlertidig varetagelse af visse lægeopgaver, som fremgår 
af ny bekendtgørelse om rammedelegation, være mulige at varetage, idet vi allerede nu 
har sygeplejersker ansat i akutfunktionen der har de fornødne kompetencer. 
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Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi:  
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