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Fakta oplysninger 

 
Navn:    Ældreområdet  
 
Adresse:    Stationsvej 36, 3460 Birkerød  
 
Telefon:    46 11 50 08  
 
Telefontid:     Mandag - onsdag  kl. 10.00 - 15.00  

Torsdag   kl. 10.00 - 17.00  
Fredag   kl. 10.00 - 13.00  

 
E-mail:    Aeldre@rudersdal.dk   
 
Fax:    46 11 50 11 
 
Områdechef for Ældreområdet:  Lilian Jørgensen 
 
Pleje– og aktivitetschef:   Tina Solveig Koch 
 
Myndighedschef:   Else Marie Matzon 
 
Sundhedschef:   Mette Ryle 
 
Sekretariatschef:   Winni Sjelle 
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Serviceområder 

Ældre: 
 
Servicetilbud til ældre borgere i Rudersdal Kommune ydes som udgangspunkt af Ældreområdet. 
 
Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle 75 og 80+ årige og herefter regelmæssigt en gang 
årligt i henhold til lovgivningen.  
 
Aktivitetscentrene er åbne tilbud til ældre og deltagelse i aktiviteter foregår uden registrering og 
visitation.  
 
Alle øvrige tilbud bevilliges ikke efter alder, men derimod efter en individuel og konkret vurdering af 
den enkeltes behov. 
 
Ældreområdets serviceområder omfatter: 
 
• Forebyggende hjemmebesøg 
• Hjemmesygepleje, hjemmepleje, madservice og indkøb 
• Rehabiliterende træning i eget hjem  
• Vedligeholdende træning 
• Genoptræning, der leveres efter Serviceloven og Sundhedsloven under døgnophold eller 

ambulant. 
• Plejeboliger, midlertidige ophold i plejebolig 
• Ældreboliger og beskyttede boliger 
• Daghjem og aktivitetscentre  
• Hjælpemidler og boligændringer til borgere i kommunen 
• Sundhedsuddannelser  
• Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse  

 
Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundheds-
assistenter, sygeplejestuderende og ernæringsassistenter. Herudover er der med jævne 
mellemrum fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende.  
 
 
Sundhed og forebyggelse:  
 
Den tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsats for alle borgere i kommunen er 
organisatorisk placeret i Sundhedsafdelingen i Ældreområdet.  
 
Sundhedsafdelingen varetager opgaver, der relaterer sig til Sundhedslovens § 119. Heri beskrives, 
at det er kommunens ansvar at skabe rammer for sund levevis samt at etablere forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud til borgerne 
 
Opgaverne relateret til Sundhedsloven omfatter: 
• Opfølgning af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 
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• Varetagelse af det overordnede samarbejde med de praktiserende læger i Rudersdal 
Kommune via det Kommunal Lægelige Udvalg (KLU). 

• Varetagelse af samarbejdet mellem kommune og hospitalerne i somatikken 
• Koordinering af implementering, udvikling og kvalitetssikring af den patientrettede forebyggelse 

i relation til forløbsprogrammerne for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), Type 2 diabetes, 
Lænderyglidelser, Hjerte-karsygdom, Kræft 

• Koordinering, vejledning, rådgivning og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering 
af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken i alle forvaltningsområder 

• Konsulentbistand og internt videnscenter om sundhedsfremme i alle fagområder  
• Koordinering og indsats for at styrke samarbejde om sundhed på tværs af fagområderne blandt 

andet gennem Sundhedsfremmenetværket 
• Fundraising til sundhedsopgaver i alle fagområder 

Oversigt over Ældreområdet 
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Værdier - politikker 

 
Ældre: 

Ældreområdets politik er, ”at kommunens ældre skal tilbydes en tryg tilværelse på egne betingelser 
med særlige hensyn til svage ældres behov”.  
 
Ældreområdet støtter og udvikler borgerne til at være aktive og deltagende i dagliglivets aktiviteter, 
så de kan forblive selvstændige og leve livet på egne betingelser længst muligt, uanset boform. 
 
Har borgerne imidlertid ikke ressourcer til at udføre alle dagligdagens aktiviteter, har de mulighed 
for at få kompenserende hjælp til opgaver, som ikke magtes. Hjælpen tilrettelægges i dialog med 
den enkelte med udgangspunkt i – og respekt for dennes individuelle ressourcer, ønsker og behov, 
for at sikre borgeren størst mulig indflydelse på eget liv.  
Kommunen har fokus på at styrke den mentale sundhed hos de ældre ved at skabe rammer, der 
udbygger og etablerer sociale netværk og fællesskaber mellem ældre og andre borgere.  
 
Ældreområdets aktivitetscentre har til formål at være sundhedsfremmende, forebyggende og 
netværksskabende, således at borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau styrkes/ 
vedligeholdes og livskvaliteten øges.  
 
 

 
Rudersdal Kommunes Ældrepolitik: 
 
• Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig 

hensyn til svage ældres behov.    

• Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov.  

• Kommunen yder en service der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i 

tilværelsen.   

• Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved 

ydelsen af service indenfor området.  

• Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den 

størst mulige indflydelse på sin egen situation.  

• Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne 

ressourcer.  

• Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelsen af 

servicen, og har et tæt samarbejde med Rudersdal Seniorråd.  

• Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige 

kontaktflade mellem ældre og andre borgere.  
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Sundhed og forebyggelse: 

Rudersdal Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik sikrer, at alle områder 
i kommunen arbejder i samme retning, når der skabes rammer for borgernes liv. De to politikker 
skal medvirke til at øge sundheden og trivslen for alle Rudersdal Kommunes borgere og dermed 
understøtte kommunens vision om at være landets bedste bo-kommune. 
  
Sundheds- og forebyggelsespolitikken og Alkoholpolitikken er lavet på baggrund af Regionens 
Sundhedsprofiler, erfaringer fra eksisterende sundhedsindsatser, ny viden om sundhed og 
forebyggelse samt ideer og ønsker fra borgere og nøglepersoner.  
  
 
 

 

Rudersdal Kommunes Sundheds- og forebyggelsespoliti kpolitik samt Alkoholpolitik 

Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken skal medvirke til at øge sundheden og trivslen 

for alle kommunens borgere. Dermed understøtter politikken kommunens vision om at være landets bedste 

bo-kommune. 

 

Et bredt sundhedsbegreb og sundhedsindsatser på tværs af kommunens fagområder er centralt i sundheds- 

og forebyggelsespolitikken samt alkoholpolitikken.  

 

Rudersdal Kommune vil arbejde for at: 

 

• Øge andelen af borgere, der spiser sundt  

• Nedbringe andelen af rygere 

• Reducere borgernes alkoholbrug 

• Nedbringe brugen af rusmidler 

• Øge andelen af fysisk aktive borgere 

• Styrke den mentale sundhed hos alle borgere 

• Styrke indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom  
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Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015  - 2018 
 
I budgetforslag 2015-2018 er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde.  
 
Nedenstående langsigtede budgetmål er gældende for Social- og Sundhedsudvalget og vedtaget 
af Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det 
lokale samfund. 
 
Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktive og tage 
ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering.  
 
Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv 
hverdag. 
 

 
 
 
 

Direktionens overordnede indsatsområder for 2016 
 
Direktionen: 
Virksomhedsplanerne bør afspejle, at der i 2016, som i de seneste år, foregår en betydelig 
budgettilpasning, og at det vil fortsætte i 2017-19 bl.a. på grund af omprioriteringsbidraget på 1 
procent hvert år. 
 

 
Mål for områderne: 
 
1. Området skal sikre, at der sker en tydelig inddr agelse af medarbejdere og MED-

systemet i arbejdet med budgettilpasningerne.  
2. Området skal sikre, at arbejdet med budgettilpas ningerne ikke skygger for en fortsat 

fokusering på faglighed, tværfaglighed og helhed i det daglige arbejde. 
 

 
 
Ovenstående langsigtede politiske budgetmål samt direktionens indsatsområder er indarbejdet i 
Ældreområdets mål for 2016. 
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Sundheds - og Ældreområdets overordnede indsatsområ der for 2016 
 
Ældreområdets mål i virksomhedsplanen 2016 vil være grupperet under følgende overordnede 
indsatsområder: 
 
1) Rehabilitering, Tidlig opsporing, Sundhed og Sygepleje  
2) Udvikling og fornyelse 
3) Ud – og ombygningsplan 
4) Tværgående sundhed og forebyggelse (Sundhedsområdet) 

 
Indsatsområde 1 og 4 relatere sig i særlig grad til kommunalbestyrelsens mål om borgernes 
muligheder for at være aktive og tage ansvar for egen tilværelse samt kommunalbestyrelsens mål 
om mulighederne for at have en sund og fysisk aktiv hverdag. 
I beskrivelse af alle mål er der opført, hvordan der iværksættes en borgerinddragelse i den 
konkrete situation og hermed giver borgerne mulighed for at realisere kommunalbestyrelsens mål 
om, at borgerne kan opleve sig som medborgere i det lokale samfund. 
 
Mål med dimensioner  
Ældreområdet har valgt at arbejde videre med forholdsvis mange målområder fra tidligere år. Der 
ønskes en konsolidering, og en øget og mere sikker implementering af en række kernefaglige 
områder. 
Herudover har 2015 været præget af implementering af et nyt omsorgssystem, som har krævet 
flere ressourcer og mere tid end oprindelig antaget. 
 
Ældreområdets ledere og OmrådeMED har derfor valgt at følgende 5 overordnede dimensioner, 
skal indtænkes i alle mål i virksomhedsplanerne for 2016. I forbindelse med udarbejdelse af 
virksomhedsplaner skal dimensionerne kvalificere målsætninger og handleplaner i alle 
Ældreområdets virksomhedsplaner. 
 
Ældreområdets 5 overordnede dimensioner er: 
 

”Lederroller, tværfaglighed, kerneopgaven, det gode  hverdagsliv, og mental sundhed” 
 
Lederroller har betydning for gennemførelse og for resultatet af alle indsatser i virksomhedsplanen. 
Lederrollen må derfor vise vej, være tydelig undervejs og følge op på indsatserne. 
 
Tværfaglighed giver øgede muligheder for at løse indsatserne over for borgerne i et bredere og 
mere helhedsorienteret perspektiv. 
 
Kerneopgaven er helt central og det skal sikres, at der er den fornødne opmærksomhed på denne. 
 
Det gode hverdagsliv giver tryghed og sundhed og er en forudsætning for et aktivt liv, med mening 
og selvbestemmelse. 
 
Mental sundhed skaber livskvalitet og muligheder for at den enkelte kan leve et frit og aktivt liv. 
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Indsatsområde 1: Rehabilitering, Tidlig opsporing, Sundhed og Sygepleje  

 
 

Mål 1.1.  
Ældreområdet vil sikre, at borgere støttes i at udv ikle og/ eller bevare deres funktionsevne 
ved at forankre og tværfagligt koordinere kommunens  rehabiliterende indsatser og 
arbejdsgange. 

Borgerinddragelse 
 

 

I de enkelte forløb samarbejdes med borgerne i afdækning af ressourcer 
og behov, samt i målsætning og løbende opfølgning.  

Mål indikatorer: 
 
 
 

Der er lokalt udarbejdet en strategi for: 
• Hvordan det ligeværdige borgersamarbejde systematisk faciliteres, 

herunder hvordan mål og plan for indsatsen udarbejdes sammen 
med borger. 

• Hvordan et systematisk tværfagligt koordineret samarbejde med 
relevante personer gennemføres. 

• Hvordan borgerens funktionsevne bedst udvikles/bevares - herunder 
hvordan der løbende evalueres/justeres i relevante indsatser.   

 
Antallet af borgere, som modtager rehabiliterende træning via ”Aktiv hver 
Dag” øges med 10 procent i perioden 2015 – 2017.  
 
Borgere, der modtager rehabiliterende træning i forbindelse med 
hjemmepleje, forbedrer deres funktionsniveau med 5 procent i perioden 
2015-2017. 
 
Opfølgning via journalgennemgang. Alle borgere, som vurderes, at have 
behov for en tværfaglig indsats, har fået udarbejdet en tværfaglig 
rehabiliterende handleplan. 
 
Andelen af borgere med indkøbsordning, er reduceret med 10 procent 
ved årets udgang i forlængelse af kommunens rehabilitering af borgere i 
forhold til benyttelse af alment tilgængelige indkøbsmuligheder såsom 
Irma.com, Nemlig.com mfl. 
 

Handleplan:  
 

 

Myndighedsområdet, Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre, 
midlertidige pladser og aktivitetscentre udarbejder en strategi/ instruks 
der understøtter en rehabiliterende indsats samt en beskrivelse af, 
hvordan rehabiliteringsindsatsen forbedres/ forankres yderligere.  
 
Myndighedsområdet, aktivitetscentrene og hjemmeplejen samarbejder 
om rehabilitering af borgere, som er visiteret til kommunens 
indkøbsordning. 
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Mål 1.2.  
Ældreområdet vil reducere antallet af forebyggelige  indlæggelser hos borgere tilknyttet 
Ældreområdet ved at forankre arbejdsgange for tidli g opsporing. 
 
Borgerinddragelse 
 

I de enkelte forløb samarbejdes med borgeren i forhold til at identificere 
ændringer i borgerens tilstand og behov.  
 

Mål indikatorer: 
 

Andelen af borgere, som indlægges med forebyggelige diagnoser, er 
reduceret med 20 procent ved årets afslutning i forhold til året 
begyndelse. Data trækkes i KØS. 
Der gennemføres journalgennemgang for et nærmere bestemt antal 
borgere anført som gul/rød i triagen med henblik på kvalitetssikring og 
læring af handleplan. 
 

Handleplan:  
 

 

Hjemmepleje, hjemmesygeplejen, plejecentre og midlertidige pladser 
arbejder systematisk med forankring af triage og instrukser i driften. 
 

 
 
 
 
Mål 1.3.  
Ældreområdet vil tilbyde kommunens borgere palliati ve forløb af høj kvalitet, kendetegnet 
ved borgerinddragelse, tidlig indsats, fokus på liv skvalitet, faglighed og tværfaglighed.  
 
Borgerinddragelse 
 

 

I de enkelte forløb samarbejdes med borgerne i forbindelse med 
afdækning af ressourcer, behov og iværksættelse af palliative tiltag. 

Mål indikatorer: 
 
 

Opfølgning på udvalgte parametre for det gode palliative forløb via 
journalgennemgang i midten af året samt ved årets udgang, herunder 
beskrivelser af borgerens oplevelse af det palliative forløb. 
 

Handleplan:  
 

 

 

Plejecentre, midlertidige pladser, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 
arbejder systematisk med forankring af arbejdsgange for tidlig opsporing 
af palliative behov og iværksættelse af palliative tiltag.  
 
Fra centralt hold med inddragelse af projektgruppe: Parametre for det 
gode palliative forløb identificeres og redskab til inddragelse af borgeres 
oplevelser udvælges.  
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Mål 1.4.  
Ældreområdet vil sikre kommunens borgere en høj ens artet kvalitet i sygeplejen med særligt 
fokus på patientsikkerhed og systematisk dokumentat ion.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i forbindelse med afdækning af sygeplejefaglige 
behov, og opstilling af mål og evaluering heraf. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Opfølgning via journalaudit på udvalgte borgere. (model fra 4-K) 
 
Alle borgere, som modtager sygepleje skal have foretaget en 
sygeplejefaglig udredning, som dokumenteres i omsorgsjournalen.  
 
Den sygeplejefaglige indsats afspejles i en målrettet handleplan 
systematisk hos alle borgere ved årets udgang. 
 
 

Handleplan:  
 

 

Ældreområdet udarbejder instruks for arbejdstilrettelæggelse og 
delegation af sygepleje, som efterfølgende implementeres i 
hjemmesygeplejen, hos de private leverandører, på plejecentre og 
midlertidige pladser. 
Der udarbejdes kompetenceprofiler for sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter, med henblik på læring og kompetenceudvikling. 
 
Hjemmesygeplejen, plejecentre og midlertidige pladser arbejder 
systematisk med forankring af faglig kvalitet, arbejdsgange for 
sygeplejefaglig dokumentation, herunder inddragelse af PPS - Praktiske 
Procedurer i Sygeplejen.  
 

 
 
 
 
Mål 1.5.  
Ældreområdet vil styrke patientsikkerheden for borg ere med medicinadministration, ved at 
implementere og forankre kommunens arbejdsgange for  FMK – Fælles medicin Kort.  
 
Borgerinddragelse 
 

 

I de enkelte forløb samarbejdes med borgerne om deres aktuelle 
medicinindtagelse. 

Mål indikatorer: 
 
 

Opfølgning via Journalgennemgang. Opfølgning på udvalgte parametre 
for korrekt medicindokumentation ved årets udgang. 
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Handleplan:  
 

 

Ældreområdet udvælger relevante evalueringsparametre for korrekt 
medicindokumentation. 
 
Plejecentre, midlertidige pladser og hjemmesygeplejen implementerer og 
forankrer arbejdsgange for FMK i henhold til arbejdsgangsbeskrivelser, 
vejledninger og manual for FMK samt vejledning for medicinhåndtering. 
Projektgruppen for FMK står for løbende kvalitetssikring /-udvikling og 
tilretter arbejdsgangsbeskrivelser, vejledninger og manual i henhold 
hertil, herunder vejledning for korrekt medicindokumentation i Avaleo 
CaseFlow. 
 

 
 
 
 
Mål 1.6.  
Ældreområdet vil styrke den faglige kvalitet i inko ntinensydelserne via effektivisering af 
arbejdsgange og optimering af bevillingsproces. 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i udredningsforløb og medvirker til at finde de bedst 
mulige, individuelle løsninger, så borgernes hverdagsliv ikke begrænses. 
 

Mål indikatorer: 
  

Ændrede arbejdsgange skal sikre en besparelse på 300.000 kr. 

Handleplan:  
 

 

 

Hjemmeplejen, plejecentre og kommunens kontinenssygeplejerske 
udarbejder effektive arbejdsgange. Herefter implementeres 
arbejdsgangene. Alle institutioner udarbejder mål og handleplaner for en 
forstærket indsats på kontinensområdet. 
 

 
 
 
Mål 1.7.  
Ældreområdet ønsker at øge borgernes mulighed for a t fastholde deres fysiske 
funktionsniveau, sociale sammenhænge samt aktivitet  og deltagelse uden for hjemmet. 
 
Borgerinddragelse  
 

På det organisatoriske plan inddrages brugerrådene på de tre 
aktivitetscentre, samt seniorrådet i udviklings- og evalueringsfaser som 
høringsparter. 
 
På det individuelle plan afholdes korte afklarende og målsættende 
samtaler med borgerne inden start. Borgerne søges i træningsperioden, 
at inddrages i såvel mål for samt aktiviteter til at fastholde fysisk aktivitet 
og socialt samvær, samt færden uden for hjemmet. 
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Mål indikatorer:  
 
 

Borgerne oplever god kvalitet i og effekt af træningen.  
 
Borgerne oplever det nemmere/hurtigere at komme i gang med 
holdaktivitet i tidligere træningsregi, foreninger eller på aktivitetscenter. 
 
Der ses, efter fuld implementering primo 2017, et fald i antal ventedage til 
genoptræning efter serviceloven, samt et fald i antallet af borgere, der 
igen søger genoptræning efter Serviceloven. 
 
Evaluering; borgeroplevet kvalitet, antal forløb, effekt på borgeres 
fortsatte aktivitet og deltagelse, ressourceforbrug, tværfagligt 
samarbejde, ventetid. 
 
Eventuel justering af volumen og indhold 
 

Handleplan:  
1.kvartal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. kvartal 
 
 

Den vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2 flyttes fra 
genoptræningscentre til aktivitetscentre, og udvikles i et samarbejde 
mellem genoptræningscentre og aktivitetscentre og sammenhæng til 
øvrige tilbud m.m..  
 
Der udvikles effektive arbejdsgange i afklaring og visitation til træning, 
samt indplacering på træningstilbud.  
 
Samarbejde med frivillige til denne holdaktivitet udvikles.  
 
I februar igangsættes første hold med vedligeholdende træning på 
aktivitetscenter Rønnebærhus og Teglporten. 

 
Del-evaluering og justering efter gennemførelse af 3 hold/24 borgere.  
 

 
 
 
 
Mål 1.8.  
Ældreområdet ønsker at øge livskvaliteten for borge re, som bor i plejebolig, ved at styrke 
kulturen og fællesskabet omkring mad og måltider, s om en del af det gode hverdagsliv.   
 
Borgerinddragelse 
 
 

Sammen med borgeren, og gerne pårørende, skabes afsættet for det 
gode måltid – med afsæt i borgerens livshistorie, funktionsevne og 
nuværende ønsker og behov. 
 
Medarbejdere og beboere i de enkelte enheder skaber i fællesskab 
rammen og kulturen omkring det gode måltid. 
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Der samarbejdes med den enkelte borger om afdækning af dennes kost- 
og ernæringsbehov, samt sammensætning af kost, der dækker borgerens 
behov.  
 

Mål indikatorer 
 

Borgerne oplever fællesskab og har en god oplevelse af kulturen omkring 
måltidet, samt at deres individuelle behov bliver mødt. 
Der er udviklet arbejdsgange og retningslinjer og evt. andre 
støtteredskaber (fx samtalekort, I-pads, opskriftsamlinger) for det gode 
måltid lokalt på det enkelte plejecenter. 
Medarbejderne oplever at mad og måltider er en tværfaglig højt prioriteret 
del af det gode hverdagsliv, som skaber glæde, mening og 
fællesskabsfølelse i de enkelte boeheder/midlertidige afsnit. 
 

Handleplan 
 
 

En ressourcegruppe inddrages med henblik på styrkelse af indsatser 
vedrørende velfærdsteknologi, kost og ernæring, rehabilitering, rammer 
og omgivelser, dysfagi, mund- og tandstatus mm). Gruppen består af 
kostfaglig konsulent, sagsbehandlede terapeut samt 
rehabiliteringskonsulent. Omsorgstandplejen kan inddrages. 
 
På plejecentre og midlertidige pladser udarbejder den enkelte leve-bo 
enheder samt afdelinger, tværfaglige handleplaner/politik for det gode 
måltid og rammerne omkring det i samarbejde med borgerne og gerne 
pårørende. Plejecentrene indarbejder anbefalingerne fra 
Forebyggelsespakken Mad og måltid jf. mål 1.9. 
 

 
 
 
 
 
Mål 1.9.  
Ældreområdet vil styrke borgernes sundhed ved bland t andet at implementere 
Forebyggelsespakkernes anbefalinger i relevant omfa ng på grund - og udviklingsniveau i 
2015-17 i henhold til politisk beslutning. 
 
Borgerinddragelse 
 

I relevant og muligt omfang indtager borgerne en aktiv rolle i 
implementeringen af anbefalingerne 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Der er nedsat en velfungerende hygiejneorganisation i Ældreområdet 
 

Handleplan:  
 

 

Anbefalingerne for hhv. Hygiejne – Alkohol og Stoffer implementeres med 
udgangspunkt i overordnede strategier udarbejdet på tværs af 
forvaltningsområderne i 2015 
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Hygiejne: 
Alle institutioner udpeger ressourceperson, der i samarbejde med 
institutionslederen har ansvar for, at anbefalingerne implementeres lokalt 
i henhold til overordnet strategi for hygiejneindsatsen. 
 
Der etableres en overordnet Hygiejnegruppe i Ældreområdet (med 
deltagelse af lokale ressourcepersoner), der koordinerer implementering 
af anbefalingerne på Ældreområdet. 
 
Alkohol og Stoffer: 
Alle institutioner sikrer formidling af kommunens tilbud, herunder tilbud 
om en kort rådgivende samtale til borgere med storforbrug eller skadeligt 
forbrug af alkohol og stoffer, med afsæt i Rusmiddelrådgivningens (RR) 
nye pjece. RR tilbyder besøg på institutioner. 
Alle institutioner, afdelinger og distrikter sikrer fortsatte tovholdere for 
tidlig opsporing af alkoholproblemer og sikrer fortsat systematisk arbejde 
med tidlig opsporing af borgere med faldende funktionsniveau, herunder 
tidlig opsporing af alkoholproblemer. 
 
I 2016 arbejdes der, på tværs af forvaltningsområderne, med de 
komplekse anbefalinger for hhv. Mad og måltider, Overvægt, Fysisk 
aktivitet og Mental sundhed,  
 
Mad og måltider: 
Plejecentrene arbejder i 2016 målrettet med mad og måltid som en del af 
det gode hverdagsliv og indarbejder anbefalingerne heri jf. mål 1.8.  
 
Hjemmeplejen skal implementere ernæringsscreening og – vurdering af 
borgere. Desuden tilbydes udsatte borgere individuel rådgivning fra 
kommunens kostfaglige medarbejder.   
 
I terapeutregi uddannes ressourcepersoner til udredning og vejledning af 
borgere i hjemmeplejen med dysfagi. 
 
 
Overvægt:  
Plejecentrene indarbejder anbefaling om tidlig opsporing af borgere med 
(risiko for) overvægt i handleplan for Mad og måltider jf. mål 1.8. 
Hjemmeplejen og Forebyggende Team udarbejder plan for tidlig 
opsporing af hjemmeboende borgere med (risiko for) overvægt. 
 
Fysisk aktivitet:  
Ældreområdet har i dag– og vil også fremadrettet have vedvarende fokus 
på indendørs- og udendørs arealer og aktivitetstilbud, (5 veje til et godt 
liv, Klippekortsordning, Grøn puls, træningstilbud mm.), der kan 
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understøtte og inspirere til fysisk aktivitet.  
Alle institutioner indarbejder anbefaling om aktive arbejdsrutiner i det 
daglige arbejde. 
 
Mental sundhed:  
Ældreområdet arbejder allerede i dag målrettet på at fremme borgernes 
mentale sundhed gennem bl.a. 5 veje til et godt liv, Ensomhedsprojektet 
(mål 1.10), Klippekortsordning og ældrepuljeprojekter. Alle institutioner 
sikrer et fortsat fokus på dette.  
 

 
 
 
 
Mål 1.10 
Ældreområdet ønsker at øge ældres mulighed for at m estre og mindske oplevelsen af 
ensomhed, gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og nærværsskabende 
aktiviteter på kommunens aktivitetscentre og hos fr ivillige organisationer. 
 
Borgerinddragelse 
 

På det organisatoriske plan bliver aktivitetscentrenes brugerråd, 
Seniorrådet, samt frivillige på aktivitetscentre og i organisationer og 
foreninger samt Frivilligcenter løbende inddraget via samskabelses-
processer omkring behov for og indhold i kompetenceudvikling og 
planlægning af eventuelle nye netværksskabende aktiviteter. 
 
Der er nedsat en referencegruppe til projektgruppen med repræsentanter 
fra Frivillige organisationer, Brugerråd på aktivitetscentrene samt 
Seniorrådet.  
 
På aktivitetsplan har brugere og frivillige på aktivitetscentre og i 
foreninger en høj grad af indflydelse. 
 

Mål indikatorer: 
 

Der er ved årets afslutning gennemført det nødvendige antal 
undervisningshold af frivillige og blandt foreninger med 
kompetenceudvikling på ensomhedsområdet. 
 
Andelen af borgere med svage relationer skal falde med to procent point 
fra 2013- 2017. 
 

Handleplan:  
 

 

De tre Aktivitetscentre udvikler forebyggende indsatser i henhold til 
projektgruppens handleplan og i sammenhæng med centrenes øvrige 
aktiviteter. 
 
Muligheden for at øge nærværet i det samvær der er på 
aktivitetscentrenes hold øges via kompetenceudvikling af personale og 
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frivillige. 
 
Viden om ensomhed og den enkeltes mestring øges blandt medarbejdere 
og frivillige samt ældre borgere via oplysnings-, kursus- og holdtilbud. 
 
Viden om ’5 veje til mental sundhed’ inddrages, ligesom aktuel viden om 
ensomhed inddrages. 
 
Projektgruppen indarbejder anbefalinger fra forebyggelsespakken 
”Mental sundhed”. 
 
Hvert af de 4 projekter udarbejder status for årets aktiviteter. 
 

 
 
 

 
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 
 

 
 
 
Mål 2.1.  
Ældreområdet vil styrke den sundhedsfaglige dokumen tation og kvalitetssikring ved 
implementering og forankring af arbejdsgange i Aval eo Caseflow (KMD Nexus). 
  
Borgerinddragelse 
 

Med borgeren i centrum skal CaseFlow (KMD Nexus) bidrage med at 
sikre høj kvalitet og tryghed for borgerne i forhold til effektiv 
sagsbehandling, forebyggelse, rehabilitering, pleje - og 
behandling samt sikre at dokumentationen afspejler borgernes personlige 
målsætninger. 
Der arbejdes på at tilbyde borgerne elektronisk adgang til egne data i 
omsorgsjournalen. Tidsplan for dette afventer beslutning om Min Rude i 
Rudersdal Kommune. 
 

Mål indikatorer: 
 

At alle relevante medarbejdere pr. 1. april 2016 er tilknyttet Avaleo og 
dokumenterer i Caseflow efter kommunens retningslinjer og instrukser, 
således, at der kan trækkes valide data i Analyseportalen til blandt andet 
afregning mm.  
 

Handleplan:  

 

 

Alle arbejdspladser i Ældreområdet skal fortsætte med implementering af 
Avaleo Caseflow i eget regi, således at den daglige dokumentation 
styrkes og der dannes relevant registrering og ledelsesinformation. 
 
Implementeringen forsætter indtil 1. juli 2016. Herefter følger Fase 2, hvor 
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arbejdsgange, handleplaner, og dokumentation konsolideres. 
Borgerportalen implementeres ultimo februar 2016. På borgerportalen 
kan borgeren elektronisk ansøge om et kropsbårent hjælpemiddel samt 
følge sagsbehandlingen. 
 

 
 
 
Mål 2.2.  
Ældreområdet effektuerer det kvalitetsmæssige og øk onomiske resultat i den daglige drift i 
forlængelse af udbuddene af hjemmepleje, indkøbsord ning, og elektroniske nøgler i 
hjemmeplejen.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne vil skulle fortage et nyt leverandørvalg for ydelser efter § 83 
som følge af udbud. 
Borgerne vil blive inddraget i en evaluering af hhv. de nye 
hjemmeplejeleverandører, nye indkøbsleverandører og de elektroniske 
nøgler i hjemmeplejen. 
 

Mål indikatorer: 
 

Inden årets udgang er besparelserne på hjemmepleje og indkøbsordning 
i forlængelse af udbuddene indhentet. 
 
Den nuværende tilsynspolitik er revurderet og politisk godkendt. 
 
De elektroniske nøgler er implementeret i hjemmeplejen inden årets 
udgang. 
 
Gennemgående positive evalueringer af de nye private leverandører af 
hjemmepleje og indkøbsordning, samt de elektroniske nøgler i 
hjemmeplejen. 
 

Handleplan:  

 

 

Myndighedsområdet skal tilrettelægge arbejdsgange der sikrer, at de 3 
udbud implementeres via revisitation og relevant kommunikation. 
 
Hjemmeplejen og de private leverandører bidrager til implementeringen 
af de tre udbud. 
  

 
 
 
 
 
 
Mål 2.3.  
Ældreområdet ønsker kontinuerligt at sikre effektiv e arbejdsgange på plejecentrene 
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Bistrupvang, Frydenholm, Sjælsø og Byageren ved at inddrage/vurdere et 
optimeringsværktøj og i forlængelse heraf implement ere nye, og optimerede arbejdsgange.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerperspektivet indtænkes i forbindelse med plejecentrenes 
optimering af arbejdsgange. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Frigivelse af ressourcer til kerneopgaver. 
 
Skabe et større økonomisk råderum på institutionen. 
 
Sikre effektiv dokumentation. 
  

Handleplan:  

 

 

Bistrupvang, Frydenholm, Sjælsø og Byageren igangsætter et projekt, 
der understøtter optimering af arbejdsgange på plejecentrene. Det lokale 
MED-udvalg/MED-struktur involveres i processen. 
 
Frydenholm vil blandt andet forsøge at identificere og afprøve en effektiv 
og givende organisationsopbygning i forbindelse med åbningen af det 
nye plejecenter. Arbejdstilrettelæggelsen vil herudover ske med 
udgangspunkt i den nye teknologi med Sensorgulve i beboernes private 
boliger. 
 

 
 
 
 
Mål 2.4.  
Ældreområdet vil styrke borgernes selvhjulpenhed, u afhængighed og livskvalitet ved at 
udbrede velfærdsteknologiske løsninger på Ældreområ det, herunder DIGIREHAB, Icura 
Activity, Min Kontakt og skylle-tørre toiletter.  
 
Borgerinddragelse 
 

I de enkelte forløb samarbejdes med borgerne i vurderingen af hvorvidt 
de vil kunne profitere af kommunens velfærdsteknologiske løsninger. 
 

Mål indikatorer: 
 

 

Andelen af borgere, hvis funktionsniveau forbedres/bevares er steget ved 
årets udgang ved brug af DIGIREHAB. 
 
Virtuel hjemmepleje (Min Kontakt) er overgået fra projekt til drift og er 
implementeret hos borgere, som er i målgruppen for virtuel hjemmepleje.  
 
Stigning i antallet af borgere, som anvender skylle - tørre toiletter ved 
årets udgang i forhold til tidligere år. 
 

Handleplan:  

 
Projektgruppen udarbejder handleplan for afprøvningen af DIGIREHAB. 
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 Rudersdal Kommune indgår i 4K arbejdsgruppens afprøvning og 
vurdering af Icura Activity, som et digitalt understøttende 
træningsredskab. 
 
Projektgruppen forbereder idriftsættelse af virtuel hjemmepleje, herunder 
politisk fremlæggelse. 
 
Myndighedsområdet, Plejecentre og hjemmepleje udarbejder handleplan 
sammen med kommunens sagsbehandlende ergoterapeuter for 
systematisk at udbrede skylle - tørre toiletter i hjemmeplejen og på 
plejecentre. 
 

 
 
 
 
Mål 2.5.  
Ældreområdet ønsker en bedre udnyttelse af hjælpemi dler, en mindre depotbeholdning, en 
større fleksibilitet og fastholdelse af en høj kval itet i ydelsen ved at undersøge muligheden 
for at etablere et tværkommunalt hjælpemiddeldepot i samarbejde med Nordsjællands 
beredskab.  
  
Borgerinddragelse 
 

Der arbejdes på, at hjælpemiddeldepotet fremover skal have åben 
ekspedition, hvor borgerne selv kan henvende sig. Borgerne bliver 
inddraget i planlægningen af dette initiativ. 
 

Mål indikatorer: 
 

Faldende kommunale udgifter til hjælpemidler og husleje pr. borger. 
 
Flere borgere henter selv deres hjælpemidler sammenlignet med tidligere 
år. 
 
Højnelse af rengøringsstandarden på hjælpemidler i forlængelse af 
indkøb af ny vaskemaskine til hjælpemidler. 
 

Handleplan: 
 

Myndighedsområdet udarbejder handleplan for Rudersdal kommunes 
opgaver i forbindelse med etableringen af et tværkommunalt 
hjælpemiddeldepot. 
 

 
 
 
 
Mål 2.6.  
Ældreområdet reviderer og opretter Ældreområdets si der på kommunens nye hjemmeside, 
således at borgerne føler sig godt hjulpet og hurti gt og nemt kan finde oplysninger. 
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Borgerinddragelse 
 

Ældreområdet vil i forbindelse med udarbejdelsen af Ældreområdets 
sider på kommunens nye hjemmeside inddrage bl.a. Seniorrådet i 
arbejdet. 
 

Mål indikatorer: 
 

At flere borgere anvender kommunens digitale selvbetjeningsløsninger. 
 
At der kommer færre telefoniske henvendelser til Ældreområdet. 
 

Handleplan:  

 

 

Relevante medarbejdere i Ældreområdets administration inddrages i 
arbejdet med struktur og indhold i 4. kvartal 2015 og primo 2016. 
 
Tekst og indhold produceres og færdiggøres i ugerne frem til og med uge 
7. 
 
Der oprettes særlige visitkort på hjemmesiden til alle institutionerne i 
Ældreområdet. 
 
Der planlægges revision af institutionernes egne hjemmesider, når der 
foreligger en ny skabelon/teknisk løsning i forlængelse af NyRudersdal.dk 
(tidligst ultimo 2016).  

 
 
 
 
Mål 2.7.  
Ældreområdet vil sikre effektive arbejdsgange genne m øget fokus på korrekt og 
tilstrækkelig dokumentation i Acadre i forhold til borger- og emnesager oprettet af ansatte i 
Ældreområdets Administration. 
 
Borgerinddragelse 
 

Ikke relevant i forhold til målet. 

Mål indikatorer: 
 

Stikprøve på om der journaliseres i overensstemmelse med gældende 
retningslinjer for Acadre, således at der sikres en høj kvalitet i 
dokumentationen i Ældreområdets administration.  
 
At antallet af udcheckede dokumenter er nedbragt i løbet af 2016 i 
forhold til status primo 2016. 
 
At antallet af aktive sager, som er mere end 1 år gammel nedbringes i 
løbet af 2016 i forhold til 2015.  
 

Handleplan:  

 

 

Det sikres, at medarbejderne har kendskab til, hvornår Acadre skal 
anvendes og at nye brugere af Acadre deltager i et Acadre kursus.  
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Opdatering af vejledning om vigtigheden af ensartet oprettelse af 
emnesager og korrekt journalisering, så sager og dokumenter let kan 
genfindes. 
 

 
 
 
 
Mål 2.8. 
Ældreområdet vil arbejde med konceptet  ”5 veje til et godt liv” i et fælles kommunalt 
udviklingsprojekt med henblik på, at konceptet udbredes og  skaber mere trivsel og øget livskvalitet 
for den enkelte for derved at styrke den og mentale sundhed for alle i Rudersdal Kommune 
 
Borgerinddragelse 
 

Indsatserne i projektet sætter fokus på de faktorer, som børn, unge, 
voksne og ældre selv kan påvirke for at skabe øget trivsel 

Mål indikatorer: 
 

Evalueringsmetode/redskab er ikke afklaret pt. 

Handleplan:  

 

 

Borgeren skal møde principperne bag 5 veje til et godt liv i de 
sammenhænge og strukturer, de indgår i i deres hverdag. I samtaler og 
aktiviteter for borgeren anvendes 5 veje til et godt liv som et redskab, der 
kan være med til at styrke borgerens mentale sundhed. Det kan være i 
samtaler med en sagsbehandler eller hjemmepleje, som en del af 
RudersdalRutens Univers eller ved at indgå i kommunens politikker og 
handleplaner 

 
 
 
 

 
Indsatsområde 3: Ud- og ombygning 
 

 
 

 
Mål 3.1.  
Ældreområdet vil udarbejde en opdateret masterplan for ud - og ombygning af 
Ældreområdet, så Ældreområdet kan sikre den nødvend ige udvikling af tilbud til 
imødekommelse af efterspørgslen på plejeboliger, mi dlertidige pladser, ældreboliger og 
daghjem i fremtiden.  
 
Borgerinddragelse 
 

Repræsentanter fra Seniorrådet deltager i byggeudvalg, og hvor det er 
muligt, deltager kommende beboere og daghjemsgæster i valg af 
inventar m.m. 
 

Mål indikatorer: De nyopførte plejeboliger og det nye daghjem på Frydenholm er 
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 ibrugtaget i henhold til tidsplanen. 
 
Processen i forbindelse med opførelse af 28 nye plejeboliger ved 
plejecentret Sjælsø er igangsat.  
 
De 22 nye plejeboliger på plejecentret Lions Park Birkerød er ibrugtaget 
medio 2016 i henhold til tidsplanen. 
 
Inden årets udgang er der igangsat en byggeproces, som skal sikre 
opførelse af flere daghjemspladser til borgere med demens. 
 
Der er gennemført en analyse af mulighederne for at opføre flere 
plejeboliger i Rudersdal Kommune. 
 

Handleplan: 
 
 

Frydenholm udarbejder en projektplan for ibrugtagningen af plejecentret 
Frydenholm og sikrer en god proces for ansættelse af personale, 
oprettelse af hverdagsliv og traditioner m.m. 
 
Myndighedsområdet, Hjemmeplejen og Hegnsgården sikrer en god 
indflytning af borgere fra eget hjem til Frydenholm og Lions Park 
Birkerød. Tilbagetrækning fra Margrethelund. 
 
Der udarbejdes idegrundlag, myndighedsprojekt, udbud og projektering i 
forbindelse med opførelsen af nye plejeboliger på Sjælsø og nyt daghjem 
for borgere med en demenssygdom. 
 
Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe, som skal udarbejde 
en analyse af potentielle placeringer af fremtidige plejeboliger. 
 

 

 

 
 

 
Indsatsområde 4: Tværgående sundhed og forebyggelse  
 
 
 

Social- og Sundhedsudvalget er det tværgående og koordinerende Sundhedsudvalg. 
Sundhedsafdelingen i Ældreområdet koordinerer tværgående sundheds- og 
forebyggelsesaktiviteter på tværs af forvaltningsområder i kommunen og på tværs af sektorer i 
sundhedsvæsenet i henhold til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken. 
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Mål 4.1.  
Rudersdal Kommune vil øge borgernes muligheder for at have en sund hverdag. Det er 
kommunens ambition, at borgernes sundhed skal være i top 5 i Region Hovedstaden 
(socialgruppe 1).  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgernes inddragelse sikres både på et organisatorisk niveau i forhold til 
tilrettelæggelsen af initiativer, og på et individuelt niveau i forhold til den 
enkeltes borgeres deltagelse i sundhedsfremmede tilbud.  
 

Mål indikatorer: 
 
 
 

Borgernes sundhed måles via sundhedsprofil 2013 og sundhedsprofil 
2017 i forhold til udvalgte parametre relateret til KRAM faktorer, svage 
sociale relationer og ubeskyttet sex. 
 
I 2017 skal borgernes sundhed være i top 5 i Region Hovedstaden målt 
ud fra følgende parametre: 
 

a) borgere med sunde madvaner 
b) borgere som spiser slik/kager mindst 5 gange om ugen 
c) daglige rygere 
d) borgere med et storforbrug af alkohol  
e) borgere med tegn på alkoholafhængighed  
f) borgere som dagligt har mere end 4 timers stillesiddende aktivitet 

i fritiden  
g) borgere med moderat overvægt  
h) borgere med svær overvægt 
i) borger som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller 

brug for støtte  
j) unge som har ubeskyttet sex i forhold til sexsygdomme 
k) borgere som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred 

 
I 2013 fik Rudersdal Kommune en placering som nr. 7 ud af 9 kommuner 
i kommunesocialgruppe 1. 
 

Handleplan: 
 
 

Mål 4.1 opfyldes gennem samtlige underliggende mål og handleplaner i 
virksomhedsplanens indsatsområde 4. på tværs af områderne. 
 
Dvs. implementering af 5 veje til et godt liv, Alkohol-, Sundheds- og 
Forebyggelsespolitikken, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og de 
regionale forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme KOL, type 2 
diabetes, hjerte-kar, kræft og lænde-ryg lidelser.  
 

 
 
 

 
Mål 4.2.  
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Rudersdal Kommune vil øge borgernes sundhed via for tsat implementering af 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på tværs af kommunens forvaltningsområder. I 
2016 implementeres forebyggelsespakkerne om mental sundhed, fysisk aktivitet, mad & 
måltider samt overvægt .  
 
Borgerinddragelse: 
 

Borgernes inddragelse sikres både på et organisatorisk niveau i forhold til 
tilrettelæggelsen af initiativer, og på et individuelt niveau i forhold til den 
enkeltes borgeres deltagelse i sundhedsfremmede tilbud. 
 

Mål indikatorer: 
 

 
 
 

Implementeringen af forebyggelsespakkerne er et flerårigt mål. 
 
Primo 2016 er der nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle 
områder, for hvem de forebyggelsespakker, der skal implementeres i 
2016 er relevante.  
 
Arbejdsgrupperne har koordineret den samlede indsats på tværs af 
områderne og udarbejdet oversigter over forvaltningsområdernes andel i 
implementeringen af anbefalingerne. 
 
Der er indhentet en status ved årets udgang fra alle områder om 
implementeringen, og denne er fremlagt for områdechefer og politikkere. 
 

Handleplan: 
 
 

 

 

1.-4. kvartal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte forvaltningsområder har ansvar for, at alle områdets 
anbefalinger implementeres inden udgangen af 2017. Områderne 
opfordres til at udarbejde årlige implementeringsplaner. 
 
Sundhedsafdelingen faciliterer og koordinerer på tværs af områderne og 
forestår implementeringen af egne anbefalinger. Sidstnævnte er listet i 
nedenstående: 
 
• Der etableres et nyt tilbud til overvægtige børn i samarbejde med 

Kultur og Sundhedstjenesten. Der markedsføres bredt. 
• Mulighederne for at etablere et kost- og motionstilbud til overvægtige 

voksne afklares. 
• Det undersøges, hvordan kommunens rygestoptilbud tilrettelægges 

mest hensigtsmæssigt fremover, herunder om tilbuddet fortsat skal 
være med løbende optag. 

• Der afholdes kursus om ’Tidlig opsporing af alkoholproblemer’ for 
medarbejdere med borgerkontakt. Der søges midler til og udvikles et 
e-læringsprodukt om ’Tidlig opsporing af alkoholproblemer’ til 
medarbejdere med borgerkontakt. 

• De lokale klamydiatal offentliggøres årligt, der afholdes Kun med 
Kondom-kampagne og Afdeling for Sundhed og Forebyggelse har en 
koordinerende funktion i forhold til seksuel sundhed. 

• Der sættes fokus på betydningen af hverdagsaktiviteter for det 
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samlede fysiske aktivitetsniveau – både for medarbejdere og 
borgere. Det undersøges, hvordan udsatte grupper kan motiveres til 
at benytte kommunens natur- og motionsfaciliteter i højere grad. 

• Indsatser i forhold til fremme af mental sundhed løftes i regi af projekt 
’5 veje til et godt liv’ jf. mål 4.4. 
 

 
 
 

 
Mål 4.3. 
Rudersdal Kommune vil øge borgernes mentale sundhed  ved at skabe øget trivsel og 
livskvalitet for den enkelte gennem implementering af projektet ’5 veje til et godt liv - for alle 
i Rudersdal Kommune’  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgernes inddragelse sikres gennem samskabende aktiviteter, indsatser 
og tiltag med borgere og civilsamfund, så indsatserne resonerer med 
borgernes behov og ønsker. 
 

Mål indikatorer: 
 

 
 

Implementering af ’5 veje til et godt liv’ er et flerårigt mål fra 2015-2017. 
 
Effekten af projektet vil blive opgjort i 2018 på borgerniveau i forhold til 
følgende tre indikatorer indeholdt i den nationale sundhedsprofil for 2017: 
 
• Andelen af borgere, som har dårligt mentalt helbred, reduceres fra 9 

% i 2013 til 7 % i 2017. 
• Andelen af borgere, som har højt stressniveau, reduceres fra 16 % i 

2013 til 14 % i 2017. 
• Andelen af borgere, som ikke har nogen at tale med, når de har 

problemer eller brug for støtte, reduceres eller forbliver i 2017 på 
niveauet fra 2013 (4,7 %) (Budgetmål 2015-2017). 
 

Handleplan: 
 
 
1. - 4. kvartal 

Projektet ’5 veje til et godt liv´ – for alle i Rudersdal Kommune udbredes 
til hele kommunen, dvs. både i forvaltningsområder samt i civilsamfundet.  
 
Der er defineret tre overordnede indsatsområder:  
1) Strukturelle tiltag (medarbejdere i Rudersdal Kommune) 
2) Samskabende aktiviteter i lokalmiljøet (bl.a. borgere, frivillige, 

virksomheder) 
3) Målgruppespecifik kommunikation 
 
Ad 1.  
Medarbejderne er en afgørende ressource i forhold til at formidle 5 veje til 
et godt liv i alle møder med borgerne. Derfor gøres medarbejderne 
bevidste om de 5 veje gennem bl.a. workshops, afdelingsmøder og 
nyhedsbreve. Herudover uddannes en række lokale ressourcepersoner, 
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som bidrager til at sikre et kontinuerligt fokus på de 5 veje og der 
etableres netværksmøder for ressourcepersonerne. 
 
Ad 2.  
En lang række aktiviteter og indsatser skal udvikles i en samskabende 
proces og på baggrund af, hvilke tiltag de enkelte forvaltningsområder 
finder relevante. Derfor foreligger der ikke inden projektstart en 
specificeret liste af projektaktiviteter. Aktivitetsporteføljen udvikles 
løbende.  
 
Der etableres en årlig 5 veje-uge, hvor der gennem en lang række 
foredrag, events og tilbud inspireres til at fokusere på de 5 veje til et godt 
liv. Ugens aktiviteter skabes i et samarbejde mellem 
forvaltningsområderne, frivillige og civilsamfundet.  
 
Ad 3.  
Projektets kommunikation tager udgangspunkt i social marketing, hvorfor 
fokus er på at målrette kommunikationen og at kommunikere 
budskaberne, så de taler til modtagerens følelser fremfor blot at formidle 
viden. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi samt bred vifte af 
markedsføringsmateriale. 
 
Der fundraises til projektet primo 2016. Afhængigt af midler skaleres 
projektet op eller ned. 
 

 
 
 

 
Mål 4.4.  
Rudersdal Kommune vil iværksætte indsatser til fore byggelse af hospitalsindlæggelser, 
således at udgifterne til kommunal medfinansiering reduceres. Dette vil ske på tværs af 
forvaltningsområder og i samarbejde med de praktise rende læger.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerinddragelsen sker i forbindelse med de enkelte 
forvaltningsområders indsatser.  
 

Mål indikatorer: 
 

Antallet af indlæggelser skal nedbringes ved, at der på tværs af 
forvaltningsområder og i samarbejde med de praktiserende læger 
iværksættes indsatser til forebyggelse af indlæggelser.  
 
Borgere i Rudersdal Kommune var indlagt i alt 11.254 gange i 2014. 
Kommunens udgift til medfinansiering heraf udgjorde knap 91 mio. kr.  
 
Antallet af indlæggelser skal reduceres med 102 indlæggelser i 2016, 
hvilket svarer til 0,9 % af antal indlæggelser i 2014. I 2019 skal 
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reduktionen udgøre 206 indlæggelser i forhold til 2014-niveauet.  
 

Handleplan: 
 
 

Ældreområdet, Psykiatri og Handicap, Beskæftigelse, Børne- samt Skole 
og Familieområdet iværksætter initiativer til forebyggelse af indlæggelser.  
 
Sundhedsafdelingen fungerer som tovholder og indkalder ultimo 2015 de 
enkelte områder til en dialog om kommende initiativer.  
 
Mulighederne for at forebygge indlæggelser drøftes med de 
praktiserende læger i kontaktlægeudvalget.  
 
Ultimo 2016 tager Ældreområdet initiativ til en fælles dialog om, hvordan 
det konkret går med de forskellige områders initiativer. 
 
Inden for Ældreområdet spiller en række af de øvrige virksomhedsmål 
under indsatsområdet ”Rehabilitering, Tidlig opsporing, Sundhed og 
Sygepleje” sammen med målet om at reducere antal indlæggelser.  
 

 
 

 
Mål 4.5.  
Rudersdal Kommune vil i samarbejde med Regionen kva litetssikre og videreudvikle 
forløbsprogrammerne for KOL, type 2 diabetes, hjert e-karsygdom, kræft - og lænde-ryg 
lidelser inden for rammen af Sundhedsaftale III.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgernes inddragelse sikres i udvikling og kvalitetssikring af de 
eksisterende tilbud ved systematisk erfaringsopsamling i forhold til 
borgere, almen praksis og træningscentre. 
 

Mål indikatorer: 
 

Med udgangspunkt i udviklingen af antallet af borgere med kronisk 
sygdom fastsættes måltal for antallet af borgere, der modtager et 
patientrettet forebyggelsestilbud i Rudersdal. 
 

 2016 2017 2018 

Type 2 diabetes    

KOL    

Hjerte-kar    

Kræft    

Lænde-ryg    

 
 

Handleplan: 
 
 

1. Genoptræningscentre og sundhedsafdeling beskriver i fællesskab 
udviklingsbehovet for den patientrettede forebyggelsesindsats, og 
udarbejder en procesplan for udvikling og implementering frem mod 
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2018. Dette gøres i takt med udviklingen i det tværsektorielle 
samarbejde i Midt klyngen. 

 
Sundhedsafdelingen udarbejder og gennemfører i samarbejde med 
genoptræningscentre, almen praksis og hospitaler en plan for den 
systematiske udbredelse af viden om kommunale 
forebyggelsestilbud, der understøttes af Ny Rudersdal.dk. 
  

2. Sundhedsafdelingen udarbejder og gennemfører i samarbejde med 
genoptræningscentre en enkel afrapportering af eksisterende data 
mhp. monitorering af den patientrettede forebyggelsesområde i 
forhold til: 
• Antal henviste borgere  
• Antal borgere, der modtager et tilbud (alle sygdomskategorier) 
• Antal borgere, der modtager (skal) indsatserne: fysisk træning, 

patientuddannelse, kostvejledning og rygestopvejledning. 
• Antal fremmøder inden for de forskellige indsatser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomheds plan 2015 
 
Ældreområdet har i 2015 implementeret en ny omsorgsjournal. Dette projekt har involveret alle dele 
af Ældreområdet, de selvejende institutioner og de private leverandører. Projektet har trods grundig 
planlægning og implementering været en større opgave end forventet, og den nye omsorgsjournal 
er endnu ikke helt færdigimplementeret. 
 
Mange medarbejdere og ledere har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med 
implementeringen af omsorgssystemet. Det store tidsforbrug har haft indflydelse på 
gennemførelsen af øvrige mål for året. Implementeringen vil derfor fortsætte ca. et halvt år ind i 
2016. 
 
Set i lyset af ovenstående er Ældreområdets lederteam samlet set tilfreds med organisationens 
indsats og resultat i forhold til Virksomhedsplan 2015. 
 
De enkelte mål fra 2015 er evalueret ud fra 3 kategorier: ikke nået - delvist nået – nået og 
skemaerne under hvert mål skal forstås på følgende måde: 
 
• Ikke nået : Hvis målopfyldelsen vurderes under 50 procent anvendes denne kategori. 
• Delvist nået : Hvis målopfyldelsen vurderes mellem 50-80 procent anvendes denne kategori. 
• Nået:  Hvis målopfyldelsen vurderes over 80 procent anvendes denne kategori. 
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Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse  
 

 
 
 
Mål 1.1. 
Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommu nens nye plejecentre Byageren og 
Bistrupvang samt bo-enhederne på Plejecenter Sjælsø , så der opnås en samlet 
effektiviserings gevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. (VP 2014 – 2015). Der arbejdes med indsatser 
der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serv iceniveau. 
 
Evaluering: 
Plejehjem og lederteam har arbejdet for at optimere og tilrettelægge arbejdsgange, så den fastlagte 
besparelse opnås samtidig med bibeholdelse af kvalitet og serviceniveau. 
Plejecentrene har tilvejebragt den budgetterede besparelse. 
Muligheder i anvendelse af LEAN og LEAN relaterede redskaber har været drøftet, men muligheder 
for anvendelse af sådanne redskaber til effektivisering er ikke endeligt afdækket. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   
På baggrund af årets erfaringer koordinerer Ældreområdet den videre proces til afklaring  
/identifikation af redskaber til proces – og arbejdsgangsoptimering på plejecentrene i det kommende 
år. 
 
 
 
 
 
Mål 1.2  
Ældreområdet forstærker den rehabiliterende indsats  i forhold til indkøb, således at antallet 
af borgere med behov for hjælp til indkøb reduceres  med 10 % i 2015 set i forhold til antallet 
af borgere, der modtog hjælp til indkøb i 2013. (Bu dgetmål 2014 – 2015, VP 2014-15)  
 
Evaluering: 
Antallet af borgere med behov for hjælp til indkøb er ikke reduceret. I uge 40 2015 var der 570 
borgere med indkøbsordning mod henholdsvis 543 i 2013.  
 
Der er pr. 30.09.2015 henvist 36 borgere til rehabilitering i forhold til indkøb i 2015, hvoraf de 62 % 
er blevet selvhjulpne.  
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Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   
Der fokuseres mere detaljeret på alternativer til Indkøbsordningen samt fokus på borgers ressourcer/ 
IT kompetencer i visitationen samt rehabiliteringen. 
 

 
 
 

 
Mål 1.3  
Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nær vær, således at medarbejdernes 
sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sy gefraværet for alle 
overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsni ttet for kommunerne i Region 
Hovedstaden. 
 
 
Evaluering: 
OmrådeMED og alle arbejdspladser har gjort en stor indsats for at reducere sygefraværet i det 
forgangne år. 
Der er arbejdet med fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt social kapitalt og trivsel. Der er afholdt 
sygesamtaler, og der er fulgt op i henhold til fraværsregler. 
 
Med udgangen af oktober er Ældreområdets samlede sygefravær 6,2 % og til sammenligning var 
sygefraværet 6,3 % med udgangen af 2014.  Kommunerne i Region Hovedstandens sygefravær for 
2015 kendes ikke, men det nuværende sygefravær i Ældreområdet ligger over sidste års 
sygefravær. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

x   

Opfølgning på længere sigt:   
Ældreområdet vil fortsætte de mange indsatser til sikring af det gode arbejdsmiljø og trivsel for at 
sikre et så lavt sygefravær som muligt. 
 

 

 
 
 
Mål 1.4  
Der gennemføres udbud af hjemmepleje i henhold til ny lovgivning med fastholdelse af den 
kommunale hjemmepleje, således, at det frie leveran dørvalg forenkles for borgerne. 
Udbuddet gennemføres således, at der  opnås en effektiviseringsgevinst på 1,2 mio. kr. i 2015. 
 
Evaluering: 
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Udbud af hjemmepleje i Rudersdal Kommune er blevet gennemført i henhold til tidsplanen. 
 
Udbud er efterfølgende annulleret og der er oprettet en begrænset godkendelsesordning. Og der er 
indgået aftale med to private leverandører foruden den kommunale hjemmepleje i kommunen. De 
nye leverandørers kontrakt træder først i kraft pr. 1. april 2016. Den forventede besparelse i 2015 på 
1,2 mio. kr. kan således ikke realiseres i indeværende år. 
  

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:  
I 2016 forventes kontrakten med de nye leverandører at begynde og i forlængelse heraf forventes 
den årlige besparelse i hjemmeplejen at kunne realiseres. 
 

 
 
 
 
 

 
Indsatsområde 2: Ældrepuljen  
 

 
 
 
Mål 2.1  
Midlerne fra Ældrepuljen på i alt 12.8 mio. kr. anv endes til planlagte projekter /indsatser i 
2015. Målet er at styrke indsatsen på Ældreområdet til gavn for kommunens ældre borgere.  
 
Evaluering: 
En lang række projekter under Ældrepuljen er gennemført som planlagt. Der har i mindre omfang 
været behov for at justere på indsatserne og den tilhørende økonomi. Et enkelt projekt er afhængig 
af et udbud, og det forudses, at det vil være nødvendigt at bede puljeadministrationen om overførsel 
af beløbet til næste år. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Udvalgte projekter fortsætter i en forankringsfase i 2016. 
 

 
 
 
Mål 2.2  
Der beskrives en særlig fokuseret indsats til foreb yggelse af ensomhed og til inkludering af 
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flere borgere i fællesskabet, således at der i 2015  afprøves individuelle og fleksible tiltag over 
for borgere i denne målgruppe. Udvalgte indsatser f ortsættes i 2016-2018. 
 
 
Evaluering:  
I 2015 har fokus været koncentreret om samskabelse med brugere i forhold til at identificere hvad 
’ensomhed’ er, og hvilke kompetencer frivillige og ansatte har behov for, for at kunne støtte borgerne 
i at forebygge ensomhed og skabe muligheder for nærvær. Der har været afholdt 2 brugermøder 
med dette formål, og der er nedsat en referencegruppe til projektet, dannet af frivillige og 
repræsentanter fra foreninger og frivilligcenter. Der har været afholdt 4 
kompetenceudviklingsaktiviteter, dels for ansatte, dels for frivillige. Der er udviklet nye holdtilbud i 
aktivitetscentrene, som sikrer udsatte borgere adgang til holddeltagelse her, når der er behov, 
uafhængig af aktivitetscentrenes øvrige holdplanlægning og -optag. Målrettede indsatser i 2016-18 
er under planlægning. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Samarbejde med andre aktører styrkes, herunder samarbejde med Frivilligcenter, organisationer og 
foreninger, kirkernes menighedspleje og vågetjeneste. Viden om ensomhed og sociale relationers 
betydning for sundhed styrkes i Aktivitetscentre og blandt borgere og frivillige. Viden om inkludering i 
fællesskaber fra Ældrepuljeprojekter inkluderes. 
 
 
 

 
Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Reh abilitering  
 

 
 
 
Mål 3.1  
Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet sikre s en ensartet kvalitet i sygeplejen inden 
udgangen af 2015 (VP 2014-15). 
 
 
Evaluering: 
Ældreområdet har sikret et fælles grundlag for en ensartet kvalitet i sygeplejen. Ældreområdet har 
gennem en række initiativer styrket kvaliteten af sygeplejen. Dette er bl.a. gjort ved at implementere 
fælles instrukser for tidlig opsporing og forebyggelse af sundhedsfaglige problemer hos borgere 
tilknyttet Ældreområdet. Ældreområdet har indgået licensaftale med PPS (Praktiske Procedurer i 
Sygeplejen), som betyder at alle medarbejdere med plejeopgaver har digital adgang til 350 
evidensbaserede procedurer i sygepleje. Der er afholdt fire fælles sygeplejefaglige temamøder med 
fokus på sygeplejerskens roller og opgaver i det nære sundhedsvæsen samt en lederworkshop med 
fokus på lederens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde. Der er i 3-kommune regi udarbejdet 
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en journalauditmodel til læring og kvalitetsvurdering af den sundhedsfaglige dokumentation af 
indsatser til tidlig opsporing og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der forestår fortsat udarbejdelse af kompetenceprofil for sygeplejersker og social - og 
sundhedsassistenter, instruks for delegation af sundhedslovsydelser samt nedsættelse af et 
tværgående sundhedsfagligt udvalg, som varetager prioritering, udarbejdelse og - i samarbejde med 
driften – implementering af nye sundhedsfaglige instrukser. Journalauditmodellen skal 
implementeres i Ældreområdets drift når implementering af Avaleo Caseflow er afsluttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål 3.2  
Indsatserne til tidlig opsporing og reduktion af fo rebyggelige indlæggelser forankres og 
forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggels er* pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 
2015 i forhold til antallet i 2014.  

 
 
Evaluering: 
Det har ikke været muligt at få tallene for hele 2015, hvorfor der foretages en sammenligning af tal 
fra 1. halvår 2014 (97 borgere) med tal fra 1. halvår 2015 (77 borgere). 
 
Sammenligningen viser, at der har været et fald på 20 forebyggelige ind/genindlæggelser med 
knoglebrud blandt 65+ årige, svarende til et fald på 20,6 %. Tallene gælder hele kommunen – 
uanset, om borgeren er kendt af hjemmeplejen eller plejecentrene eller ej. Faldet i de forebyggelige 
indlæggelser med knoglebrud skal ses i lyset af kommunens indsatser i forhold til faldforebyggelse. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der vil i 2016 fortsat være fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af forebyggelige indlæggelser 
med en forankring af implementeringen af de sundhedsfaglige instrukser. 
Der samarbejdes tværsektorielt i projekt om faldforebyggelse. 
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Mål 3.3  
I henhold til ny lovgivning forstærkes den rehabili terende indsats, så antallet af borgere, som 
modtager rehabilitering via ”Aktiv hver Dag” øges m ed 10 %, ligesom borgere, der modtager 
”Aktiv hver dag” forbedrer deres funktionsniveau me d 5 % inden udgangen af 2017. 
(Budgetmål 2015-17).   
 
 
Evaluering: 
Antallet af henviste borgere til en rehabiliterende indsats efter § 83a er øget i 2015. I alt var der 368 
borgere i 2014 og pr. 10.11.15 var der i alt 439 borgere. En foreløbig stigning på 19 %.  
 
En forbedring af funktionsniveauet med 5 % kan dokumenteres via borgernes vurdering af deres 
aktivitetsproblematikker før og efter et rehabiliteringsforløb samt andelen af borgere, som bliver 
selvhjulpne. Dette er endnu ikke opgjort for 2015, da dette kræver særskilt statistisk bearbejdning 
når de henviste rehabiliteringsforløb er afsluttede. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Ældreområdet vil forankre § 83a med særlig fokus på organisering, effektive arbejdsgange og 
tværfagligt samarbejde. 
 

 
 
 
 
Mål 3.4  
Den opfølgende indsats med støtte til fastholdelse af træning og aktivitet i hverdagen efter 
endt genoptræning (§ 86.1) forstærkes. Målet er at antallet af borgere med behov for fornyet 
genoptræning reduceres med 20 % i 2015 i forhold ti l 2013. (Budgetmål 2014-2015, VP 2014-
2015). 
 
Evaluering: 
Afventer materiale fra Malou 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

   

Opfølgning på længere sigt:   
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Mål 3.5  
Ældreområdet implementerer Forebyggelsespakkernes a nbefalinger i relevant omfang på 
grund - og udviklingsniveau over de næste tre år (2 015-17) i henhold til politisk beslutning. 
 
Evaluering: 
Ældreområdet har afdækket opfyldelsesgrad for anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne målrettet 
Ældreområdet, og har i henhold til politisk beslutning, udarbejdet implementeringsplan inden den 
1.7.  
 
Arbejdsgrupper på tværs af forvaltningsgrupperne har i 2015 arbejdet med strategi for 
implementering af de komplekse anbefalinger specifikt i forhold til Hygiejne, Alkohol og Stoffer.  
 
Hygiejne: Der er udarbejdet en overordnet strategi for hygiejneindsatsen i Rudersdal Kommune, der 
forventes godkendt på chefniveau ultimo 2015.   
 
Alkohol og Stoffer: Rusmiddelrådgivningen (RR) har i efteråret 2015 udarbejdet en ny pjece om 
kommunens tilbud, herunder tilbud om en kort rådgivende samtale til borgere med storforbrug eller 
skadeligt forbrug af alkohol og stoffer.  Pjecen vil blive distribueret til alle områder. RR tilbyder i 
forlængelse heraf besøg på institutioner. 
 
I Ældreområdet har alle institutioner, afdelinger og distrikter udpeget tovholdere for tidlig opsporing 
af alkoholproblemer. Ældreområdet arbejder systematisk med tidlig opsporing af borgere med 
faldende funktionsniveau, og hvis det skyldes uhensigtsmæssig alkoholadfærd, drøftes dette med 
borgerne. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
Implementeringsplanen for anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne vedr. Ældreområdet 
indarbejdes i Virksomhedsmålene i 2016-17. 
 

 
 
 

 
Indsatsområde 4: Ældrepolitikken 
 

 
 
 
 
Mål 4.1  
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Ældrepolitikken revideres og opdateres i 2015, så d en afspejler den samfundsmæssige og 
faktuelle udvikling på området med et mere ressourc eorienteret perspektiv på ældre borgere 
og større fokus på borgerinddragelse, rehabiliterin g, træning og forebyggelse af 
funktionstab.  (Virksomhedsplan 2014-2015) Det afkl ares om der med fordel kan formuleres 
en sammenhængende politik for hele voksenområdet. 
 
Evaluering: 
Rudersdal Kommunes Ældrepolitik er ikke blevet revideret i 2015 som planlagt, da Ældreområdet 
afventer en beslutning omkring udarbejdelse af en sammenhængende voksenpolitik. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

x   

Opfølgning på længere sigt:   
Ældrepolitikken revideres snarest. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitaliserin g 
 

 
 
 
Mål 5.1  
Ældreområdet forstærker indsatsen til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og til 
forebyggelse af ensomhed bl.a. ved tilbuddet TAG ME D!  Målet er, at antallet af borgere, der 
anvender sms tjenesten TAG MED! øges med 25 procent  i 2015 i forhold til niveauet ved 
udgangen af projektperioden, januar 2015 (Budgetmål  2015-2017). 
 
 
Evaluering: 
Handleplanen for 2015 er fulgt og der er foretaget en række yderligere tiltag for at markedsføre og 
implementere TAG MED!. Der er i alt 35 borgere som har været tilmeldt en aktivitet, men af de 35 er 
det primært 5 borgere som løbende er aktive og deltager i aktiviteter. Der har således været forøget 
aktivitet omkring TAG MED! men ikke i et omfang som lægger op til at projektet skal fortsætte. Der 
anvendes således mange ressourcer på relativt meget få deltagere. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt: 
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Det forventes, at portalen vil bestå, men Ældreområdet trækker sig ud af aktiviteten. Der vil således 
pr.1.1.2016 ikke længere lægges aktiviteter op fra sundhedsområdet. Portalens videre forløb 
afhænger således af, at borgere, foreninger, deltagere på forløbsprogrammer m.fl. anvender den.  
 

 
 
 
Mål 5.2.  
Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfagli ge dokumentation. Inden udgangen af 
2015 er ny webbaseret elektronisk omsorgsjournal: A valeo Myndighed og Avaleo Omsorg 
taget i drift. Fælles Medicinkort FMK ibrugtages sa mtidig. 
 
 
Evaluering: 
Den ny elektroniske omsorgsjournal CaseFlow er taget i brug for størstedelen af organisationen og 
konfiguration af de resterende funktioner pågår. 
FMK er taget i brug og forventes afsluttet inden udgangen af 2015. Ajourføring af FMK ved 
praktiserende læger pågår året ud. 
Implementeringen har været en kæmpe opgave for organisationen og der har været ydet en 
ekstraordinær stor indsats for at nå i mål med overgangen fra Uniq Omsorg til Avaleo/KMD 
CaseFlow. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
I første kvartal afsluttes den tekniske implementering og herefter vil der fortsat køre processer til en 
sikker forankring af omsorgsjournalen. 
 
 
 
 

 
Indsatsområde 6: Ud og ombygning 
 

 
 
 
Mål 6.1  
Opførelse af 59 tidssvarende plejeboliger og daghje m på nybyggeriet ”Ny Frydenholm”. 
 
Evaluering: 
Byggeriet er forløbet tilfredsstillende efter tidsplanen og Frydenholm forventes ibrugtaget 1. april 
2016  
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Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Det samlede byggeri af plejecenter og daghjem skal formelt afsluttes overdrages og ibrugtages foråret 2016. 

 
 
 

 
Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse  
 

 
 
 
Mål 7.1  
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementere s på tværs af kommunens 
fagområder. Forebyggelsespakkerne indeholder en ræk ke faglige anbefalinger til 
kommunerne med fokus på sundhedsfremme og forebygge lse af høj kvalitet. 
 
 
Evaluering: 
Handleplanen for 2015 er fulgt og implementeringen af forebyggelsespakkerne er godt i gang. Dels 
implementerer Sundhed og Forebyggelse egne anbefalinger efter planen, dels er vi i dialog med de 
andre områder om deres implementering af egne anbefalinger. Der er nedsat 2 arbejdsgrupper som 
implementerer forebyggelsespakkerne for hhv. hygiejne samt alkohol og stoffer. Der udarbejdes en 
samlet status for implementeringen ultimo 2015. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:  
Implementeringen af forebyggelsespakkerne fortsætter de kommende år ud fra den fastlagte plan. 
Der vil i det kommende år blive nedsat relevante arbejdsgrupper og der udarbejdes 
implementeringsplaner for det kommende år samt ved årets udgang en status. 
 

 
 
 
Mål 7.2  
Kendskabet til og anvendelsen af redskabet ”5 veje til et godt liv ” udbredes, således at 
andelen af borgere med svage sociale relationer ned bringes således, at Rudersdal Kommune 
kan være i top 5 jf. mål 7.3. 
 
 
Evaluering: 
I 2015 er ”5 veje til et godt liv” formidlet til flere forskellige målgrupper af borgere og medarbejdere i 
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kommunen med henblik på at øge deres bevidsthed om, hvad der skaber trivsel og livsglæde for den 
enkelte.  
 
Et element i ”5 veje til et godt liv” er at styrke netværk og særligt gruppen af borgere med svage 
sociale relationer har været i fokus i formidlingen af 5 veje til et godt liv i forskellige arenaer. 
 
Der er i 2015 afholdt workshops og møder, hvor ”5 veje til et godt liv” er blevet præsenteret. Det 
drejer sig om møder for nye pensionister, nye tilflyttere, borgermøde, møde i frivillighedscentret og 
med seniorrådet samt deres arbejdsgrupper.   
 
Herudover er der gennemført workshops i alle Ældreområdets institutioner og i 
administrationscenteret. Det betyder, at ældreområdets medarbejdere har fået viden om ”5 veje til et 
godt liv”, så de kan arbejde med konceptet i deres interaktion med borgerne. Konceptet er ligeledes 
drøftet med de øvrige forvaltningsområder, særligt i forhold til hvordan de kan bidrage til at styrke 
arbejdet omkring udbredelsen af ”5 veje til et godt liv.” 
 
Det eksisterende boligsociale projekt i Egevang Nord er fortsat i 2015 og der er gennemført en 
række aktiviteter indenfor rammen af ”5 veje til et godt liv”. Der har været aktiviteter, som knytter an 
til alle 5 veje. Målet er at styrke boligområdets samlede trivsel gennem aktiviteter og en boligsocial 
medarbejder. Der har været relativt mange borgere (ca. 20-35 ud af 450 beboere) som har meldt sig 
til enkeltstående arrangementer som fx bolsjekogning eller fællesspisning, hvorimod de løbende 
aktiviteter har haft en mere sparsom deltagelse. Enkelte aktiviteter er lukket ned, men de mest 
besøgte aktiviteter (ca. 3) er fortsat med ca. 2-6 deltagere pr gang. 
 
Endelig har det elektroniske værktøj TAG MED! været anvendt som et redskab, der skal knytte 
borgere sammen i netværk. TAG MED! ses desuden som et konkret middel til at gennemføre 
aktiviteter indenfor ”5 veje til et godt liv.” Se særskilt evaluering af TAG MED! under punkt 5.1. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

 
Opfølgning på længere sigt:   
Det er et flerårigt mål som først måles i 2017. Opfølgningen i det kommende år vil være 
implementering af projektet 5 veje til et godt liv – for alle i Rudersdal Kommune, hvor der arbejdes 
målrettet med mental sundhed herunder trivsel, netværksdannelse og det gode liv. Der arbejdes på 
naboskabskampagne og med ensomhed. Målet indgår i virksomhedsplanen for 2016. 
 
 
 
 
Mål 7.3  
Borgernes sundhed være blandt top fem i regionen i socialgruppe 1 (Budgetmål 2015-17). 
 
Evaluering: 
Der er i 2015 arbejdet målrettet med at iværksætte tiltag, der kan understøtte målet om at være i top 
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5 i regionen. Der har fx været tiltag overfor daglig rygere, idet der er udviklet nyt rygestopkursus i 
naturen for at få kontakt til de borgere, som ikke ønsker et almindeligt rygestopkursus. I forhold til at 
begrænse brugen af alkohol er der gennemført kursus i Tidlig opsporing af alkohol og afholdt 
foredrag om misbrug hvor Sundhed og Forebyggelse samt relevante interessenter såsom 
Natteravnene, Ung i Rudersdal, Rusmiddelcentret og Alkohol og Samfund havde stande. Derudover 
er der gennemført Kun med Kondom kampagner på gymnasierne for at øge de unges bevidsthed 
om, at de skal beskytte sig. 
 
Målet understøttes ligeledes af arbejdet med at implementere forebyggelsespakkerne. Der er i året 
arbejdet med at kortlægge alle anbefalingerne i forebyggelsespakkerne samt at implementere 
særligt 3 af pakkerne, alkohol, stoffer og hygiejne. I den forbindelse er der nedsat arbejdsgrupper 
som arbejder målrettet med at implementere komplekse anbefalinger. Herunder arbejdes der med at 
udvikle e-læringsprogrammer til to af pakkerne, alkohol og hygiejne. Der er ydet rådgivning til 
fagområderne om anbefalingerne og hvordan de kan implementeres. Områderne arbejder målrettet 
med at implementere deres anbefalinger. 
 
Foredragene og workshops om ”5 veje til et godt liv” (se mål 7.2) indgår ligeledes i strategien for at 
være blandt top 5 i regionen, idet et bedre mentalt helbred kan give personligt overskud til at arbejde 
med nogle af de øvrige risikofaktorer. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
Der vil fortsat blive arbejdet målrettet med dette mål i de næste år, og den kommende 
virksomhedsplans mål understøtter processen. 
 

 
 
 
Mål 7.4  
I forlængelse af alkoholpolitikken og det store kom petenceforløb i Tidlig opsporing af alkohol 
som blev gennemført i 2014, udvikles der et internt  afviklet kursus for Tidlig opsporing af 
alkohol, som målrettes nye medarbejdere i kommunen med henblik på at fastholde viden om 
kommunens store sundhedsmæssige udfordring – at 28 % af kommunens borgere har et 
storforbrug eller viser tegn på alkoholafhængighed blandt borgerne. 
 
Evaluering: 
Der er udviklet og gennemført et kursus i Tidlig opsporing af alkohol for medarbejdere i kommunen. 
Kurset er gennemført i samarbejde med Rusmiddelrådgivningen. Kurset forløb over en hel dag samt 
en opfølgningsdag (et par timer) 3 måneder senere med henblik på, at sikre en øget grad af 
implementering. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
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Der vil fremover blive udbudt kursus i Tidlig opsporing af alkohol, mindst en gang årligt. 
 
 
 
 
Mål 7.5  
I arbejdet med at styrke borgeren til at træffe sun de valg, vil Sundhed og Forebyggelse 
arbejde med strukturel udbredelse af viden om kommu nens sundhedstilbud. Systematisk 
udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud, er  en forudsætning for, at borgeren i 
sidste ende får kendskab til og mulighed for at del tage i de sundhedstilbud, der er 
tilgængelige.  
 
 
Evaluering: 
Der er indhentet oversigter over de øvrige områders sundhedstilbud, med henblik på at udarbejde en 
samlet oversigt til brug for kommunens medarbejdere og borgere.  
 
Herudover er der foretaget en analyse af deltagelsen af de patientrettede forebyggelsestilbud og de 
praktiserende lægers henvisningspraksis til disse tilbud. 
 
Ovenstående aktiviteter ligger til grund for den planlagte systematiske udbredelse af viden om 
kommunens sundhedstilbud til borgere og praktiserende læger. Denne formidling vil strække sig ind i 
2016, da den skal koordineres med udviklingen af Rudersdals nye hjemmeside og derfor afventer 
denne.  
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   
Den nye hjemmeside skal opbygges, så den imødekommer behovene hos borgerne, de 
praktiserende læger og medarbejderne i kommunen, så tilgængeligheden til kommunens 
sundhedstilbud øges. 
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Økonomi 
 

 
 
 
 

 
2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret 

budget 2015 Budget 2016 

  Redningsberedskab og busdrift                 5.043.220                  5.092.504                  4.859.069  

00.58.95 Vagtcentralen                 2.561.854                  2.552.504                  2.319.069  

02.32.31 Busdrift                 2.481.366                  2.540.000                  2.540.000  

  Sundhedsområdet             261.322.340              238.106.107              247.392.600  

04.62.81 Finansiering af sundhedsområdet             208.249.279              185.736.368              196.023.707  

04.62.82 Kommunal genoptræning i alt               33.704.910                32.631.113                32.858.890  

     Kommunal genoptræning                 1.473.206                      941.134                      953.702  

     Skovbrynet               25.976.537                25.567.566                25.743.331  

     Teglporten                 4.501.923                  4.584.438                  4.608.854  

     Kørselstjenesten                 1.753.244                  1.537.975                  1.553.003  

04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi               11.655.390                12.215.042                12.231.856  

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                 2.061.786                  4.136.553                  2.097.892  

04.62.90 Andre sundhedsudgifter                 5.650.975                  3.387.031                  4.180.255  

  Tilbud til ældre og handicappede             582.931.826              589.476.583              598.160.730  

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                -1.439.303                    -229.360                    -106.647  

05.32.30 Ældreboliger                     607.972                  2.569.504                  2.706.429  

05.32.32 Pleje og omsorg m.v.             481.240.657              486.401.553              502.818.777  

  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                 3.565.681                  1.608.780                  1.339.919  

  Hjemmehjælp             113.688.026              113.758.631              101.585.144  

  Tilskud til hjemmehjælp, som modtager selv ansætter                 1.608.894                  1.453.115                  1.457.951  

  Hjemmesygepleje               59.907.124                60.908.048                62.700.495  

  Private leverandører                27.781.042                26.014.008                31.866.024  

  Plejehjem             284.022.334              292.123.227              317.050.118  

  
Tværgående opgaver og service i plejeboliger (ny 

bygningsdrift) 
                1.617.795                  2.031.960                  1.211.387  

  Betaling for personlig og praktisk hjælp samt mad mv i alt               -28.554.779               -30.634.361               -32.045.047  

  Ledelse og administration               17.604.539                19.138.145                17.652.786  

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre m.m.               56.206.041                57.513.635                49.460.083  

05.32.34 Bygningsdrift m.v.                 3.743.760                 -1.047.826                  1.048.128  

05.32.35 Udlånshjælpemidler m.m.               25.693.478                30.128.875                26.019.571  

05.32.37 Plejevederlag m.m.                 3.155.242                  1.198.510                  1.198.509  

05.35.40 Hjælpemiddeldepot m.m.                 2.033.400                  2.208.180                  2.222.756  

05.72.99 Støtte frivilligt socialt arbejde                     350.869                      455.279                      396.310  

06.45 Ældre administration/visitation mv.               11.339.709                10.278.233                12.396.814  

  Total             849.297.386              832.675.194              850.412.399  
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Nøgletal 

 
Befolkningsstatus  

Befolkningssammensætning i Rudersdal  2013 2014 2015 

60-79 år 11.909 12.027 12.114 

80 år + 3.385 3.402 3.524 

I alt 15.294 15.429 15.638 

 

 

Personalestatus Uge 40 

 2013 2014 2015 

Antal ansatte - årsværk 1.180  1.115 

 

 
 
Sygefravær 

 
 

Sygefravær opgjort i %:                                                               

Samlet sygefravær 

01.10.2014 – 30.09. 2015 
6,40 % 

01.10.2013 – 30.09. 2014 
                      %            

01.10.2012 – 30.09. 2013 6,06 % 

 Kortids (< 2 uger) Langtids (>2 uger) 

01.10.2011 – 30.09. 2012 2,61 % 3,84 % 

 

 
 
Personaleomsætning i Ældreområdet  

2015 20,4 % * 

2014 21,6 % * 

2013 19,6 % 

2012 17,4 % 

* I henhold til et EU direktiv skal tidligere timelønnede medarbejdere nu fastansættes på funktionærlignende vilkår. Denne 

medarbejdergruppe har typisk korte ansættelser, hvilket betyder, at personaleomsætningen stiger. 
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INSTITUTIONER I ÆLDREOMRÅDET 

 

 
 

PLEJECENTRE:  
 
Oversigt over plejecentre pr. 1. november 2015 

*Selvejende institutioner  **Heraf 6 daghjemspladser om aftenen 

 

Institutioner Plejeboliger 
Midlertidige pladser 
inkl. genoptræning 

Daghjemsplads 

Lions Park Søllerød* 72   

Lions Park Birkerød* 59   

Bistrupvang 50   

Byageren 72   

Hegnsgården 41 25  

Krogholmgård 31 1  

Margrethelund 15 20  

Sjælsø 135  42** 

Skovbrynet 24 20  

Æblehaven 22 2  

Frydenholm 0  28 

Rønnebærhus 0  25 

I alt 521 68 95 

Byageren 

 

Plejecentret Sjælsø 

Genoptrænings- og 

aktivitetscenter Teglporten 

Skovbrynet 

 

 

 
 

 

 

Lions Park - 

Birkerød 

Frydenholm, Æblehaven 

Kernehuset 

 

Hegnsgården 

Krogholmgård 

Lions Park - Søllerød 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkehuset 

Rønnebærhus 

Aktivitetscenter 

Bistrupvang 

Margrethelund 

 

Plejeboliger  Genoptræning  Daghjem  Aktivitetscentre  
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Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig Uge 40 

 2013 2014 2015 

Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig 84,5 84,2 85,1 

 
 
 

Boligstatus 
 

2014 
 

2015 

Antal plejeboliger 524 521 

Antal midlertidige pladser 68 68 

Antal ældre og pensionistboliger med kommunal anvisningsret 425 422 

Gns. ventetid til plejebolig på den generelle venteliste 32 dage 48 dage 

Gns. ventetid til plejebolig på den specifikke venteliste 141 dage 201 dage 

Gns. ventetid til ældrebolig på den generelle venteliste 57 dage 50 dage 

Gns. Ventetid til ældrebolig på den specifikke venteliste 216 dage 328 dage* 

*Inkl. borgere som én eller flere gange har takket nej til bolig. Ventetid for borgere, som ikke har fået boligtilbud er 261 dage. 
 
 
 

Belægningsstatus 01.01. - 30.09.2015 

Belægningsprocenten på: 2013 2014 2015 

Plejeboliger 97,1 % 97,2 % 96,6 % 

Midlertidige pladser  94,3 % 95,3 % 94,9 % 
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Opholdstid i permanente plejeboliger  

 1.10.12-0.9.13 1.10.13-0.9.14 1.10.14-0.9.15 

Antal indflytninger - alm. plejeboliger 132 98 144 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
alm. plejeboliger 

624,1 dage 996,5 dage 798,2 dage 

Antal indflytninger – demens plejeboliger 16 16 13 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
demens plejeboliger 

437,8 dage 1180,4 dage 1044,8 dage 

Antal indflytninger – plejeboliger for yngre 0 0 1 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
plejeboliger for yngre 

0 0 3.734 dage 

 
 
HJEMMEPLEJE: 

 

 

 
Oversigt over private leverandører i hjemmeplejen 

 
Personlig pleje 

 
Praktisk hjælp 

Annes Hjemmehjælp ApS  x 

BoRent Hjemmeservice ApS  x 

Cura Pleje x x 

Elite Miljø  x 

Flex Service Team ApS  x 

Grøn Rengøring og Pleje  x 

Lions Park Birkerød x x 

Lions Park Søllerød x x 

Mr. Butler  x 

Rengoering.Com  x 

Stabil Pleje Aps x x 

VitaPleje x x 

Leverandørstatus                                                                                             Uge 40 

 Antal 

leverandører 

Antal 

Modtagere 

Kommunal hjemmehjælp 1 1.145 

Private leverandører af hjemmehjælp 12 788 

Hjemmesygepleje 1 1.130 
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Borgerstatus hjemmehjælp Uge 40 

 2013 2014 2015 

Antal modtagere af hjemmehjælp 2.114 1.829 1.855 

Gns. antal visiterede timer/uge pr. modtager 3:21 3:41 3,78 

 

 

Borgerstatus hjemmesygepleje Uge 40 

 2013 2014 2015 

Antal modtagere af hjemmesygepleje 1.064 1.158 1.130 

 

 
 
Visitationsstatus Uge 40 

 2013 2014 2015* 

Visiterede timer i kommunal og privat ordning: 

- Antal timer i kommunal+alternativ ordning 7.072 7.864 6.171 

Visiterede timer, kommunal hjemmepleje 

- Antal timer, personlig pleje 3.349 3.643 2.838 

- Antal timer, praktisk bistand 2.236 2.674 2.095 

Visiterede timer, private firmaer  

- Antal timer, personlig pleje 591 645 487 

- Antal timer, praktisk bistand 896 902 751 

*Tallene er trukket i Avaleo analyseportal og er eksklusiv de delegerede sygeplejefaglige indsatser, som i tidligere år har 
været indeholdt i opgørelserne. 
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*Fordelingen er baseret på visiterede timer i 2015. 

 

 

Timepris hjemmehjælp – Ekstern 
 

Uge 40 

 Område Rudersdal Område Lions Park 

Dag, praktisk hjælp, hverdage 291 kr. 264 kr. 

Dag, personlig pleje, hverdage 378 kr. 343 kr. 

Øvrige ubekvem tid 523 kr. 465 kr. 

Nat                          611 kr. 537 kr. 

 

 
 
Timepris hjemmehjælp - intern 

 
Uge 40 

Dag, praktisk hjælp, hverdage 283 kr. 

Dag, personlig pleje, hverdage 377 kr. 

Dag, personlig pleje, weekend 492 kr. 

Aften 488 kr. 

Nat - 

 
 

 

 

 

 

 

Procentvis fordeling af 
leverede timer i 
hjemmeplejen  

2014 

 

2014 

 

2015 2015 

 Private 

leverandører 

Kommunal 

leverandør 

Private 

leverandører* 

Kommunal 

leverandør* 

Praktisk hjælp 25 % 75 % 26 % 74 % 

Personlig pleje 15 % 85 % 15 % 85 % 

Samlet fordeling 20 % 80 % 20 % 80 % 
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Madservice Uge 40 

 2013 2014 2015 

Antal modtagere af mad fra Din Private Kok - - 85 

Antal modtagere af mad  fra Det Danske Madhus 337 347 273 

 
 
 

Indkøbsordning Uge 40 

 2013 2014 2015 

Antal modtagere af indkøb 543 517 570 

 
 
AKTIVITETSCENTRE: 

 
 
 
Brugerstatus Uge 39/40 

Antal brugere af aktivitetscenter: 2013 2014 2015* 

Kvindelige brugere 944 - 668 

Mandligere brugere 403 - 301 

Gns. antal brugere pr. dag 393 - 205 

Gns. antal brugere pr. dag med kørselsordning 37 - 18 

*Tallene dækker Bakkehuset og Rønnebærhus, da Teglporten er under ombygning. 

 

 
 
 
 
 

Antal unikke brugere på aktivitetscentrene 
 

Uge 39 /40  

Rønnebærhus 448 

Bakkehuset 521 

Teglporten - 

I alt 969 
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GENOPTRÆNING:  
 

Belægningsstatus 01.01 – 30.09 

Belægningsprocenten på: 2013 2014 2015 

- døgngenoptræningspladser 97,3 % 101,3 % 97,1 % 

 
 
 
Sundhedsloven (Teglporten og Skovbrynet) 01.01- 30.09 

 2013 2014 2015 

Antal almene genoptræningsplaner 925 988 1085 

Egentræning 67 34 0 

Antal specialiserede genoptræningsplaner** 139 146 181 

 
 
 
 
Vederlagsfri fysioterapi 01.01- 30.09 

 2013 2014 2015 

Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri 
fys hos privat praktiserende fysioterapeut 

702 703 709 

 

 
 
Forløbsprogrammer (Antal borgere) 01.01- 30.09 

 2013 2014 2015 

KOL forløbsprogram 8 uger 22 31 Kommer 

Diabetes kost 45 40 Kommer 

Diabetes træning (Teglporten) 24 21 Kommer 

Kræft forløbsprogram 29 31 Kommer 

Rygestopkurser 30 19 kommer 
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HJÆLPEMIDLER/BOLIGINDRETNING: 

Borgerstatus  

 2013 2014 2015 

Antal borgere, der modtager 
hjælpemidler/boligændringer 

3.652 3.769 3.705 

 
 
 
 

Hjælpemiddelstatus 01.01 – 30.09 

 2013 2014 2015 

Antal kørsler af hjælpemidler 3.896 3.686 3.938 

Antal hjælpemidler/enheder 
udlånt/hjemtaget/repareret 

6.975 9.113 9.941 

 
 
 
 

Nødkald Uge 40 

 2013 2014 2015 

Antal borgere med nødkald 542 594 655 

Antal borgere med GPS 18 14 49* 

*Antallet af borgere med GPS i 2015 dækker både hjemmeboende borgere og borgere på plejecenter i modsætning til 
tidligere, hvor tallene alene dækkede hjemmeboende borgere.   
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Hverdagsrehabilitering ”Aktiv hver dag” 2013 2014 2015** 

Antal henviste borgere til rehabilitering 359 368 432** 

Andel, som bliver selvhjulpne*    

Personlig pleje 47 % 55 % 45 % 

Bad 62 % 58 % 65 % 

Kompressionsstrømper 48 % 60 % 63 % 

Tøjvask 31 % 54 % 47 % 

Rengøring 23 % 51 % 42 % 

Indkøb 46 % 62 % 62 % 

Måltid 35 % 56 % 54 % 
*Procentsatsen viser borgere som er blevet selvhjulpne, inkl. de borgere som fravælger indsatsen og klarer sig uden 
hjælp.  
** Status pr. 10.11.2015.  Alle forløb er ikke afsluttede.  

 
SUNDHEDSUDDANNELSER: 
 

Aktivitetsstatus 01.01 – 30.09 

 2013 2014 2015 

Dimensionerede social -  og 
sundhedshjælperelever  

89 89 89 

Dimensionerede social – og 
sundhedsassistentelever 

23 23 23 

Dimensionedere sygeplejestuderende 56+ 78+ 78+ 

Antal social – og sundhedshjælperelever 
opstartet i perioden 

- 74 69 

Antal social – og sundhedsassistentelever 
opstartet i perioden 

23 23 23 

Antal sygeplejestuderende opstartet i perioden 50+ 49+ 42+ 

Antal ernæringselever opstartet i perioden 2 2 3 

 
 
 
  



 

 

  

RUDERSDAL 
KOMMUNE 
 
Ældreområdet  
Øverødvej 246A 
2840 Nærum 
Aeldre@rudersdal.dk 
 
Åbningstid 
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-13 

 


