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Akutafdelinger i Region Sjælland 

•  Principper for organisering i Region Sjælland 

•  Holbæk Sygehus – et eksempel 

•  Organisering 

•  Resultater 

•  Fremtid 
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Region Sjællands planlægning baserer  sig på 
Sundhedsstyrelsens akutrapport 
 

•  Akutte patienter skal modtages i fælles 
 akutmodtagelser på akutsygehuse med  
 200.000 borgere som underlag 

 
•  Etablering af konkret samarbejde mellem  

 praktiserende læger/vagtlæge og syge- 
 husenes akutmodtagelser, bl.a. ved fælles  
 fysiske lokaliteter 

 
•  Sundhedsfaglig opkvalificering i forbindelse  

 med visitation og disponering af de præ- 
 hospitale ressourcer 

 
•  Telemedicinske muligheder i den  

 præhospitale behandling 
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Faglig akut-baggrundsgruppe i Region 
Sjælland: 

Vision: 
 

 
•  Højne kvaliteten af det samlede 

akutte patientforløb 
•  Hurtigere behandling 
•  Fagligt mere optimal behandling  
•  Færre skift mellem afdelinger 
 

Akutafdelingerne 
medvirker til: 
 
•  Ét sammenhængende 

patientforløb  
•  Et tæt tværfagligt samarbejde 
•  Reduktion af det akutte arbejde i 

sygehusets øvrige afdelinger  
•  Større produktivitet og 

effektivitet  
•  Udvikling og forskning i akut 

medicin. 



Akutsygehuse i Region Sjælland 

Specialsygehuse: 
Næstved 
Roskilde 



Akutafdelingen i Holbæk 

•  april 2009, akutafdelingen etableres 

•  august 2011, indflytning i de nye lokaler 

•  januar 2012, ADE med 16 pladser åbnes 



HOLBÆK 
10 speciallæger  
Søren W Rasmussen. Ledende og ortopædkirurg 
9  speciallæger: Intern medicin (MPH), Intern medicin 

(akutmedicin) x 2, Thoraxkirurgi (akutmedicin), Akutmedici 
x 2, Almen Medicin x 2, Geriatri 

22 Yngre læger (4 R1, 2 uklassificerede r, 16 KBU) 
60 Sygeplejersker (24 uddanet til akut-telefon, 7 har 

fuldført regionens ”akut-moduler) 
14 sekretærer 
 
Funktionsområder: 
Modtagelse, Skadestue, ADE og akut-telefon 
  
 
 
 
 

Personalesammensætning 



Nøglefunktioner i afdelingen 

•  Flowmaster 
•  Opgaver  

•  Visitationsfunktionen 
•  Telefoniske henvisninger (alm. Praksis/ambulancer) 
•  Primærtriagerer (baseret på telefonoplysninger) 
•  Udarbejder akut udredningsplan   

•  Direkte visitation til ADE  
•  Direkte visitation til stationær afdeling (visitationsret)  
•  Iværksætter traumekald, rødt/orange kald eller beredskab 
•  Styrer relevant information i Imatis (elektronisk tavle) 

•  Laboratorie 

•  Akut Diagnostisk Enhed 



FLOWMASTERFUNKTIONEN 

•  Flowmasterens ogaver  
•  Visitationsfunktionen 
•  Modtager telefoniske henvisninger (alm. Praksis/ambulancer) 
•  Primærtriagerer baseret på telefonoplysninger 
•  Udarbejder akut udredningsplan   

•  Direkte visitation til ADE  
•  Direkte visitation til stationær afdeling  
•  Iværksætter traumekald, rødt/orange kald eller beredskab 
•  Sikrer triageres hurtigst muligt (max. 15 minutter), og at 

farven indsættes i Imatis. 





Effektmålinger, laboratorum 
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Figur	  1,	  Median-‐værdier	  
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Effekt af ADE på Medicinske 
indlæggelser (2012) 

•  11.700 patienter udskrevet fra akutafdelingen (har undgået 
overflytning til stamafdeling)  

•  5. 946 patienter indlagt i Akut Diagnostisk Enhed 

•  Antallet akutte medicinske indlæggelser i 2012 reduceret 
med 40 % 



Akutafdelinger i Region Sjælland 

•  Holbæk Sygehus – et eksempel 
•  Fremtid 

•  Faglige og personalemæssige udfordringer 
•  Vedligeholdelse af personalets  specialefaglige kompetence 

•  Uddannelse 
•  Sikring af en sufficient akutmedicinsk kompetenceudvikling 

•  Akutafdeling til Akutsygehus 
•  Sikring af at Akutafdelingen ikke bliver et ”Sygehus i 

sygehuset”, men at hele sygehuset bliver ”Akutsygehus” – ”Fra 
akutafdeling til Akutsygehus” 


