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Spørgsmål:
Er der ud fra antallet af henvendelser til 1813 om småbørn vedr. problematikker, der typisk hører
ind under sundhedsplejerskernes arbejdsområde, basis for at ansætte særligt personale på 1813 med
sundhedsplejerskekompetencer?
Ud fra antallet af genindlæggelser og henvendelser til 1813 kunne der så være basis for at ex at indgå aftale med kommunerne om en turnus med en udkørende aften-sundhedsplejerske, som evt. blev
styret/organiseret fra 1813, men personale fra deltagende kommuner?

Svar:
Andelen af henvendelser til Akuttelefonen 1813, der vedrører børn i alderen 0-6 år, er på ca. 25 %,
hvilket svarer til ca. 3.500 opkald om måneden. Hovedparten af henvendelserne om børn drejer sig
om akut opstået sygdom.
Der foretages ikke en specifik registrering af henvendelser, der kan kategoriseres som værende under sundhedsplejerskers arbejdsområde og dermed kommunernes ansvarsområde.Til at vurdere
hvilken respons der er korrekt i forhold til borgerens behov for hjælp, benytter det sundhedsfaglige
personale på 1813 Dansk Indeks for Akuthjælp, der er et beslutningsstøtteværktøj. Dette sikrer en
systematisk tilgang til kommunikation med og vejledning af de borgere, der ringer ind, og heri indgår afklaring af sundhedsfaglige problemstillinger om småbørn og rådgivning om håndtering af
børn.
På nuværende tidspunkt er der ansat en sygeplejerske, der også er uddannet sundhedsplejerske. Den
pågældende indgår i den almindelige bemanding på 1813, men det er naturligvis muligt at trække på
de kompetencer, som den pågældende medarbejder har.
Det vurderes ikke umiddelbart at der på baggrund af antallet af genindlæggelser og den nuværende
aktivitet på 1813 vil være behov for specifikt at ansætte sundhedsplejersker eller en udkørende
sundhedsplejerske.

Efter den 1. januar 2014, hvor den nuværende telefoniske og udkørende lægevagt placeres i Den
Præhospitale Virksomhed, og aktiviteten på 1813 stiger, kan behovet for ændringer i personalesammensætningen på 1813, fx med sundhedsplejersker, bedre vurderes.
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