
 
Oversigt over kritiske funktioner i Odder Kommune 23.02.21  
 
Sundhed & Omsorg samt Handicap:  

1. Det sygeplejefaglige område:  
a. Medicingivning, drypning af øjne og inhalationer  
b. Injektioner – f.eks. insulin og blodfortyndende behandlinger  
c. Intravenøs medicinering / væske og subcutan væske  
d. Sugning af sekret ved f.eks. tracheostomi (Kanyle i hals)  
e. Smerteplastre  
f. Måling af blodsukker  
g. Sondeernæring  
h. Parenteral ernæring (mad via blodet – få borgere)  
i. Komplekse behandlinger af sår (lang sigt)  
j. Dialyse  
k. Stomi / urostomi / nefrostomi  
l. Ilt; sikring af beholdning og indstilling (lang sigt)  
m. Medicindispensering (Ophældning af medicin)  
n. Kateter-pleje (urin blære kateter) (lang sigt)  
o. Dele af tandplejen (akutte tilfælde)  

 
2. Målgrupper, som ikke kan undvære hjælp:  

a. Terminale / døende  
b. Kronisk kritisk syge – kompleks sygepleje  
c. Akut opstået sygdom inkl. Livstruende situation – f.eks. næseblod, anden blødning, 

åndenød og hjertesmerter  
d. Ambulerende demente borgere  
e. Delirøse (borgere i delir)  
f. Kognitivt skadede og ud-ad-reagerende borgere  

 
Der iværksættes herudover en særlig indsats for at være på forkant med behov for særlig indkvartering, 
hvis sårbare beboere på handicapinstitutioner og plejehjem bliver berørt af karantæne.  
 

3. Pleje og praktisk bistand  
a. Toiletbesøg inkl. Skift af ble  
b. Kateter tømning  
c. Hjælp til mad og drikke  
d. Indkøb  
e. Ud og ind af seng – mobilisering (lang sigt)  
f. Hygiejne mundpleje (lang sigt)  
g. Hygiejne – nedre toilette. (lang sigt)  

 
Børn og Unge  

4. Myndighedsbehandling af underretninger mv.  
5. Sundhedspleje  
6. Dele af tandplejen (akutte tilfælde)  

 



Socialområdet  
7. Drift af Forebyggelse & Rusmidler  

 
Teknik og Miljø  

8. Vandforsyning og miljø  
a. Drikkevandskontrol/drikkevandsforureninger (kan dog delvist løses via hjemmearbejde)  
b. Miljøvagt forureninger på landjord og i vandmiljø  
c. Voldsom vejr – oversvømmelser betinget af havvands- og vandløbsstigninger, skybrud 

9. Storm, konsekvenser som følge heraf, for eksempel væltede træer (ansvaret deles med FDS) 
 

Fælles Drift & Service  
10. Vejvagt store huller i vejen, væltede træer over vejen, kritisk mangelfuld skiltning  
11. Vintervagt frosne glatte vejbaner, sne på vejbaner  
12. Rottebekæmpelse rotter indendørs i beboelse  
13. Telefonvagt; opkald fra borgere om hasteopgaver til Entreprenørafdelingen  
14. Storm, konsekvenser som følge heraf, for eksempel væltede træer (ansvaret deles med Teknik og 

Miljø) 
 
IT og Indkøb 

15. Sikker it-drift  
 
Borgerservice  

16. Løbende udbetalinger til pensionister  
 
Ledelse & Udvikling (ledelsessekretariat)  

17. Kriseledelse – herunder kommunikation  
 


