Mål for Budget 2015
Serviceområde 18: Sundhed og Ældre

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

Fokusområde

Det nære sundhedsvæsen.

Tema

Herning Kommune etablerer i 2014 et akutteam, der skal
styrke den sygeplejefaglige indsats.

Mål

Akutteamet skal arbejde på at nedbringe andelen af
forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Veje til målet

 Kompetenceudvikling
 Samarbejde med praktiserende læger
 Samarbejde med hospitalet
 Branding – de skal være kendt for at blive brugt
Sundhed og Ældre etablerede 1. maj 2014 i forbindelse med
ældrepuljen et akutteam. Der blev ansat sygeplejesker med
erfaring på akutområdet. Det har været vigtigt, at fagligheden
for denne gruppe fra starten skulle være høj, for at sikre de
sygeplejefaglige kompetencer nu og i fremtiden.

Status for målopfyldelse

Herning Kommune ligger lavt i andelen af forebyggelige
indlæggelser og genindlæggelser sammenlignet med andre
kommuner og i forhold til landsgennemsnittet. Etableringen af
akutteamet har givet mulighed for at fastholde det lave niveau
fremadrettet trods presset fra det nære sundhedsvæsen og
den fortsatte kompleksitet i opgaverne.
Herning Kommunes andel af forebyggelige indlæggelser i 2014
for 65+ årige var 56,5 pr. 1.000 65+ årige. Til sammenligning
med de kommuner vi normalt sammenligner os med, er
Herning Kommune i den bedste ende.
Ses der på andelen af forebyggelige genindlæggelser inden for
30 dage er Herning Kommune placeret som den 6. bedste
kommune på landsplan. Herning Kommune har en andel på
35,7 pr. 1.000 65+ årige.

Opfølgning på
målopfyldelse

I forbindelse med etableringen af akutteamet har sparring og
kompetenceudvikling i Sundhed og Ældre og i særdeleshed i
forhold til hjemmesygeplejen været i højsædet. De skal være
opsøgende, og de skal kunne støtte op og være mulige at
trække på i akutte situationer.
Akutteamet har bemyndigelse til at træffe beslutninger på
stedet og kan starte en akut behandling og overlevere den til
hjemmesygeplejen, når situationen er stabiliseret.
Akutteamets sygeplejersker har haft kontakt til alle kommunens
lægehuse og der har været inviteret til fyraftensmøde for de
praktiserende læger. Akutteamet samarbejder også med
praksiskonsulenten og akutafdelingen på hospitalet.

Kommentar

Akutteamet er et væsentligt parameter i forhold til håndteringen
af det nære sundhedsvæsen. Kompleksiteten i opgaverne
bevirker, at kommunen har behov for et beredskab der er til
rådighed og en faglighed der er til stede, når det gælder.

