
Hørsholm gruppen evaluerer:  
Demens- og akut-funktionen i kommunen.  
 
 
 
 
 
Demenskoordinator Helle Nielsen og 
Akutsygeplejerske for akutteamet i Hørsholm 
Kommune kom og lavede 2 gode oplæg omkring 
deres funktion i kommunen. 
 
Formålet var at vi i praksis skulle få en større viden og bedre forståelse for 
deres arbejde med borgerne i kommunen. 
Helle Nielsen Demenskoordinator; Har ansvaret for ca. 170 demente borgere og ser 
disse x 1 årligt. 
Derudover kører hun forløbsprogrammer i kommunen hvor borgere og pårørende får 
undervisning i det tidlige demensforløb.  
Hvert hold har 10 borgere med deres pårørende.   
Der findes 3 aflastningspladser i kommunen, beliggende på plejehjemmene.  
Bliver hovedsageligt brugt efter udskrivelse fra sygehuset.    
Evaluering;  
Det var en øjenåbner at Helle sidder alene i kommunen med denne tunge byrde. 
Helle er en ildsjæl. Hun elsker sit arbejde og sine borgere. Skønt at få sat et 
ansigt på den dame som vi kun har haft kendskab til fra telefonen.   
Lokalt arbejde, - derfor kan vi ikke anbefale hende til andre grupper, -  
DOG kan vi anbefale at andre grupper kontakter DERES demenskoordinator.  
 
Sygeplejerske Anne Heide fra akutteamet Hørsholm Kommune.    
Der er døgnbemandet. Der er samarbejde mellem egen læge, 1813 samt hospital.  
Arbejdsopgaver er mange bl.a; KAD-anlæggelse og akutpleje, Sondeernæring, IV 
medicinering, CVK, Anlæggelse af SC-kanyle, Tilsyn af den akut dårlige patient, 
Omsorgsbesøg efter udskrivelse, Helhedsvurdering i hjemmet, Måling af CRP, BS, 
Podninger, Hjemme Bt, Inhalationsmedicin inkl. spacer, Urinstix, Opstart 
smertebeh, Dræn, tilsyn af Terminale pt.,  
Undervisning af plejehjemspersonale, akutte blodprøver. De har ikke Ilt og sug 
eller medicin. De har hjertestarter.  
De ønsker at vi bruger akutteamet mere i dagtimerne. Ønsker et tæt samarbejde 
med lægerne og kommer gerne ud i klinikkerne og hilser på.   
Evaluering; Større overblik af HVAD vi kan bruge akutteamet til. Alle vil helt 
sikkert bruge teamet mere end tidl. da vi er trygge ved kontakten dertil.  
Kan varmt anbefales til alle klinikker at de tager kontakt til akutteamet.  
Borgerne har ofte et 3 mdrs træningsforløb på Plejehjemmet Louiselund.   
Derudover er der ubegrænset træning fra 12-14 onsdage, hvor der er fokus på 
balance.   
Der findes pårørendegrupper på \" Kammerhuset \" hvor Helle Nielsen underviser.  
De pårørende tilbydes 2 besøg efter borgers dødfald.  
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