NEDRE EIKER KOMMUNE
Bråta helse - og aktivitetssenter

Kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnopphold på Bråta
Hvilke pasienter er aktuelle for KØHD
Pasienter med




Forverring av kjente tilstand.
Risikoen for akutt forverring under oppholdet vurderes som liten.
Pasienten må kunne diagnostiseres med allmennmedisinske metoder og
hjelpemidler.
Kommunens tilbud om døgnopphold vurderes som beste nivå for behandling
og observasjon.



Inklusjonskriterier






Tilsett og vurdert av lege.
Over 16 år.
Utløsende årsak bør være avklart.
Observasjon og behandling hvor
innleggelse er nødvendig.
Behandlingsplan foreligger ved
innleggelse.

Eksklusjonskriterier








Pasienter med akutt forverring av
kjent kronisk sykdom der
totalvurderingen tilsier innleggelse i
sykehus.
Akutt funksjonsvikt hos eldre.
Traumer med uavklart
alvorlighetsgrad.
Hjerteinfarkt.
Hjerneslag.
Observasjon/behandling ifht rusog/eller psykiatri.

For eksempel:
Forverring av en kjent tilstand med:





Infeksjon.
Dehydrering.
Ernæringssvikt.
Smerteproblematikk.

Pasienter med behov for observasjon og
behandling hvor innleggelse i institusjon er
nødvendig
 Fall uten brudd.
 Feber.
 Eliminasjonsproblemer:
vannlatingsbesvær, diare, obstipasjon.

Ved øyeblikkelig hjelp plassene ved Bråta bo- og aktivitetssenter er det sykepleier
tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager. Det er lege tilgjengelig alle virkedager kl
0800-1530. Utover dette benyttes legevakten ved akutt behov for legebesøk. Det
tilstrebes få dagers opphold før pasienter reiser hjem eller til annet
institusjonsopphold.

Innleggelse: praktiske opplysninger
Innleggelse kan skje alle dager.
Innleggende lege tar kontakt med vakthavende sykepleier på tlf 409 18 337.
Sykepleier tar kontakt med sykehjemslegen, som tar kontakt med innleggende lege
for avklaring.
Ved behov for å konferere med sykehjemslege kan hun kontaktes å tlf 913 83 743/
90080483
Vakthavende sykepleier kan avvise en innleggelse hvis kriteriene for innleggelse ikke
er oppfylt.
Innleggelse i institusjonen krever ledig sengeplass. Innleggende lege må vurdere
sykehusinnleggelse hvis det er fullt på kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnopphold.

Medisinskfaglig ansvar
Sykehjemslegen overtar det medisinske ansvaret for pasienter som legges inn på
KØHD i ordinær arbeidstid (virkedager 8-15).
Innleggende lege skal alltid oppgi en behandlingsplan fram til sykehjemslegen kan
overta. Behandlingsplanen skal spesifisere hvilken medisinsk oppfølging (observasjon
og behandling) pasienten skal ha på KØHD.

Ved innleggelse skal følgende dokumentasjon følge pasienten:


Henvisningsskriv fra lege med diagnose, tidligere og aktuell sykehistorie



Plan for videre observasjon og behandling fram til første virkedag.



Medisinliste over faste medisiner og ved-behovsmedisiner



Telefonnummer til innleggende lege, slik at evt. uklarheter rundt
behandlingsplan kan oppklares.



Kontaktinformasjon til (nærmeste) pårørende.

Transport
Innleggende lege har ansvar for å sørge for transport av pasienten til Bråta

Avvikshåndtering
For å melde avvik skriver innleggende lege avviksmelding i brevs form adressert til
tjenesteleder ved Bråta, alternativt til kommuneoverlegen

