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 Sikre ensartede arbejdsgange i forbindelse med etablering af akutophold 

 Sikre den bedst mulige overdragelse af borger  

Målgruppe og ansvar: 

Målgruppen er sundhedsfagligt personale ansat i Hjemmeplejen, Udgående Sygeplejerske Team (UST), 

Visitationen samt Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). Det er de respektive lederes ansvar, 

at instruksen er kendt og anvendt i alle grupper.  

Anvendelsesområde: 

Instruksen er gældende for Hjemmeplejen, UST, Visitationen samt FKD. 

Fremgangsmåde: 

 Afdækning af behov: Det er altid en sygeplejerske, der afdækker behovet for døgnophold ved at 

lave en sygeplejefaglig vurdering, og sygeplejersken er ligeledes ansvarlig for, at der er en opdateret 

funktionsvurdering i form af en aktuel helbredsstatus.  

 

 Kontakt til læge: Sygeplejersken skal altid vurdere, om der er symptomer hos borger, der indikerer, 

at en læge skal involveres. Borger skal forud for ophold på akutplads være lægefagligt afklaret af 

egen læge, 1813 eller UST-lægen, således at det er sandsynliggjort, at hospitalsindlæggelse er 

overflødigt. 

 

 Egenbetaling: Sygeplejersken indhenter mundtlig accept af egenbetaling. (Kr. 122 per døgn) 

Dokumenteres i Care (se dokumentation)  
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 Hvem kontaktes:  

o I dagarbejdstiden på hverdage kontakter hjemmeplejen/UST visitationen, som afklarer, om der 

er en ledig akutplads på FKD:     Telefon 3821 5035 

o Når visitationen har angivet, at der er plads, kontakter hjemmeplejen/UST FKD 

telefonisk og fortæller, at borger er på vej. 

o Uden for dagarbejdstiden på hverdage samt weekender/helligdage kontaktes FKD direkte på:  

Telefon 3821 4440 

 

o Advis: Når borger er ankommet til Døgnrehabiliteringen, sender personalet herfra en advis til 

Visitationen om, at en plads er taget i brug som akutplads. Advis sendes til adressen: 

”Døgnplads midlertidig”. 

 

 Orientering af pårørende: Det er hjemmesygeplejersken, der orienterer de pårørende - alternativt 

videregiver besked om, at det ikke var muligt (se dokumentation). 

 

 Kørsel til akutindlæggelse på FKD 

 

o Siddende kørsel:  

 Borgeren betaler selv for en taxa, eller pårørende kan køre.  

 Hvis borger ikke kan betale for taxaen – da orienteres FKD telefonisk, således at de 

lægger ud for borger via taxabon. 

 Behov for siddende transport til kørestolsbrugere, betales af kommunen og bestilles 

hos Falck: 

 Tlf.  7010 2030. Der opgives EAN nr. 5798009174079 

 

o Liggende kørsel: Betales af kommunen og bestilles hos Falck på 

 Tlf: 7010 2030. Der opgives et EAN nr.  5798009174079 

 

o Adresse:  

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering 

Nordre Fasanvej 57 – vej 4. indgang 3 / 2. sal 

2000 Frederiksberg 

 

 Hvad medbringes? Alle personlige hjælpemidler, toiletsager, tøj, sko og medicin. Sygeplejersken 

vurderer, om pårørende eller hjemmehjælper skal være borger behjælpelig med at pakke. Der bør 

kun medbringes et mindre kontantbeløb. 

 

 Medicin: Borger skal medbringe doserede medicinæsker til minimum 2. døgn og/eller aktuelt 

dosisrulle. Derudover skal der medbringes tomme doseringsæsker samt alt relevant medicin. 

 

 Hvad skal afbestilles: Hjemmeplejen afbestiller madlevering, orienterer daghjem og lignende 

 



3 Akutophold på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering / Instruks| Frederiksberg Kommune 

 

 Særligt for UST: Der sendes advis til advis funktionen ”Hjemmesygeplejen”, som oplyser om 

indlæggelse, således at Hjemmeplejen tager sig af afbestillinger og orientering til daghjem og 

lignende 

 Dokumentation: Indlæggende sygeplejerske inkl. UST dokumenterer indlæggelsen i Care ved hjælp 

af journalskabelonen med overskriften: ”Akutindlæggelse på Frederiksberg Kommunes 

Døgnrehabilitering” 

 

Akutindlæggelse på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering 

Faglig begrundelse  
 

 

Accept af egenbetaling  
 

 

Forventet længde af ophold  
 

 

Orientering af pårørende  
 

 

Transport 
 

 

Personlige hjælpemidler, 
toiletsager, tøj, sko  
 

 

Medicinadministration  
 

 

Afbestilling af mad, daghjem eller 
lign. 

 

Opdatering af funktionsvurdering 
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