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Akut Plads



Transport

Borgeren sørger selv for transporten til og fra en 
Akut Plads med mindre anden transportform er 
vurderet ud fra et sundhedsfagligt skøn.

Betaling

Ophold på akutplads er gratis.

Rygeforhold

Der er mulighed for rygning på afdelingens 
fællesterrasse.

Hvad er en akutplads? 

En Akut Plads i Silkeborg Kommune er et døgntil-
bud, hvor der er sundhedsfagligt personale hele 
døgnet. På de Midlertidige Pladser på Gødvad 
Plejecenter, hvor akutpladserne er placeret, er der 
ansat social- og sundhedsassistenter, sygeplejer-
sker, fysioterapeuter og ergoterapeut. Derudover 
har personalet tæt samarbejde med borgerens 
egen læge og andre i sundhedsvæsenet.

Information om Silkeborg Kommunes  
tilbud om en Akut Plads

Hvem henvises til en Akut Plads? 

Silkeborg Kommunes Akutteam kan henvise 
borgeren til en Akut Plads. Akutpladsen er tiltænkt 
borgere, der akut har behov for høj kvalificeret 
pleje/observation og kompetent iværksættelse af 
lægeordineret behandling, men hvor specialiseret 
indsats i hospitalsregi ikke er nødvendig. 

Sygeplejefaglig indsats

På akutpladsen er der sygeplejersker tilstede 
hele døgnet. Den sygeplejefaglige indsats består 
bla. i hurtig faglig vurdering af problemstillingen, 
iværksættelse af sygeplejefaglige tiltag f.eks. 
observation af behov for væske, vurdering af 
smertestillende behandling eller iværksættelse af  
lægeordineret behandling. Planlægning og koor-
dineringen af udskrivelsen fra en akut plads sker i 
tæt samarbejde bl.a. med hjemmeplejen.  

Terapeutisk indsats

På en AKUT-plads kan du på hverdage møde en 
ergoterapeut eller en fysioterapeut, alt efter hvad 
dit behov og din problemstilling er. Formålet er 
hurtig undersøgelse, udredning og iværksættelse 
af tiltag til forbedring af situationen nu og her. 
Fysioterapeuten kan lave en funktionsevnevurdering 
og vejlede i hensigtsmæssig mobilisering og evt. 
behov for hjælpemidler. 

Ergoterapeuten kan vurdere din evne til at 
udføre dagligdagsaktiviteter på den mest 
hensigtsmæssige måde.

Om lørdagen vil du også kunne møde en 
fysioterapeut.

Husk at medbringe

¨      Sygesikring

¨      Medicin og doseringsæsker

¨      Medicinkort

¨      Tøj

¨      Undertøj

¨      Fodtøj til inde- og udendørs brug

¨      Overtøj

¨      Toiletartikler

¨      Personligt tilpassede hjælpemidler  
(f.eks. kørestol, rollator, liftsejl og lign.)

¨      Evt. mobiltelefon og oplader

¨      Evt. falck abonnement

32



La
yo

ut
 o

g 
tr

yk
: 

· 
S&

O
.g

ø
dv

ad
 p

le
je

ce
nt

er
 7

54
2 

· 
10

.2
0

18

Opholdets længde

Opholdet er berammet til tre døgn. I denne 
periode bliver det afklaret, om den akutte 
problemstilling er afhjulpet eller om der skal 
yderligere behandlingsmæssige eller praktiske 
tiltag til.

Samarbejde med egen læge

Under indlæggelsen på en Akut Plads 
samarbejdes der med borgerens egen læge 
vedrørende behandlingstiltag.


