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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 am-

bulant. 
• 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 mellem-
rum 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: 
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• Opfølgning af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 
 

• Varetagelse af det overordnede samarbejde med de praktiserende læger i Rudersdal Kommu-
ne 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 og 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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Værdipolitikker for området: Sundhed og Ældre  

 
Rudersdal kommunes Ældre – og værdighedspolitik 

En Ældre- og værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som Rudersdal Kommune lægger til 

grund, når borgere har brug for hjælp fra Sundheds- og Ældreområdet. Ældre- og værdighedspolitikken er 

samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i det daglige arbejde. 
 
 

Samarbejder med borgerne  
Et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune, 
tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i 
relationen.  
 
Samarbejdet tager afsæt i borgernes personlige 
baggrund, erfaringer og behov og medarbejdernes 
faglige viden. Borgerne har indflydelse på beslut-
ninger og planer, der vedrører den enkelte.  
 
Borgerne bidrager i planlægning og udformning af 
politikker, indsatser og projekter, som vedrører 
borgere i kommunen. Borgernes erfaringer og input 
indgår i videreudvikling af tilbud og arbejdsgange. 
 
Fremmer et aktivt hverdagsliv  
Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funktionsev-
ne og livskvalitet. Som følge heraf er der fokus på 
rehabilitering.  
 
Rehabilitering tager udgangspunkt i et grundlæg-
gende behov for at kunne klare sig selv. Rehabilite-
ringen understøtter borgernes muligheder for fysisk, 
mentalt og socialt at kunne fungere selvstændigt i 
hverdagen.  
 
Velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger 
understøtter borgernes selvstændighed, hvor det er 
muligt og relevant i forhold til den enkeltes behov 
 
Yder en individuel hjælp  
I de situationer hvor en borger ikke længere kan 
klare sig selv, modtager borgeren kortere eller læn-
gerevarende hjælp og pleje tilpasset den enkeltes 
behov.  
 
Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den en-
kelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen 

situation, og hjælpen integreres respektfuldt i bor-
gerens liv.  
 
Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbydes en lindrende 
behandling og en værdig afslutning på livet i trygge  
rammer. Borgere og pårørende får tæt støtte og 
omsorg i respekt for borgerens ønsker for den sid-
ste tid. 
 
Styrker sociale netværk og sundhed  
For at mindske risikoen for ensomhed arbejdes der 
på at styrke nærheden i sociale netværk og at ska-
be naturlige kontaktflader mellem ældre og andre 
borgere.  
 
Pårørende, frivillige og organisationer i lokalmiljøet 
involveres og engageres aktivt i forebyggende, 
sundhedsfremmende og netværksskabende aktivi-
teter til udbygning og etablering af sociale netværk.  
 
Der arbejdes på at styrke kulturen og fællesskabet 
omkring måltider for at øge livskvaliteten. Desuden 
fokuseres der på en varieret og ernæringsrigtig kost 
 
Sikrer høj kvalitet og sammenhæng  
Borgerne tilbydes en sammenhængende hjælp af 
høj faglig kvalitet, hvor hjælpen koordineres og 
integreres på tværs af faggrupper og sektorer.  
 
Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk beslutte-
de serviceniveau og borgerens egne mål og res-
sourcer. Hjælpen tilrettelægges, så borgerne møder 
en genkendelig medarbejdergruppe, for at skabe 
kontinuitet og et godt samarbejde.  
Der arbejdes systematisk med en tidlig sundheds-
fremmende og forebyggende indsats for at bevare 
funktionsevne og for at mindske sygdomsudvikling 
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Rudersdal kommunes Sundhed og forebyggelsespolitik:  

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 fore-
byggelse samt ideer og ønsker fra borgere og nøglepersoner.  
 
 
 

 

Rudersdal Kommunes Sundheds- og forebyggelsespoliti k 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 hver-
dag. 
 

 
 
 
 

Direktionens overordnede indsatsområder for 2017 
 
 

 
Mål 1. 
Sikre, at tilpasningsforslagene i budget 2017 – 202 0 gennemføres med inddragelse af MED-
udvalgene. 
 

 
 

 
Mål 2. 
Implementering af Borgerdialogpolitikken i alle omr åder. 
 

 
 
Ovenstående langsigtede politiske budgetmål samt direktionens indsatsområder er indarbejdet i 
Ældreområdets mål for 2017. 
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Sundheds - og Ældreområdets overordnede indsatsområ der for 2017 
 
Ældreområdets indsatser i 2017 afspejler, at der i 2016 blev udarbejdet en ny Ældre- og værdig-
hedspolitik samt en ny Borgerdialogpolitik. 
 
Politikernes hovedområder er anvendt som indsatsområder i virksomhedsplanen og Ældreområdet 
søger hermed at koble politiker og indsatser for det kommende år. 
 
Områderne Sundhed og Ældre er i disse år genstand for en lang række nationale styringsstrategier 
som påvirker indsatserne for området, og nogle forhold påvirker endvidere øvrige områder i Ru-
dersdal Kommune. 
 
Ældreområdet deltager i en række tværkommunale indsatser, som fører til en række indsatser i 
næste års planer, bl.a. i form af et frikommuneforsøg, etablering af et fælles hjælpemiddeldepot, 
forskellige velfærdsteknologiprojekter m. m. 
 
Årets kommende indsatser afspejler desuden kompleksiteten omkring den økonomiske situation, 
hvor der er planlagt en række store besparelser samtidig med, at der opereres med tilførsel af mid-
ler gennem diverse puljer (f.eks. værdighedspuljen, satspuljer m.fl.).  
 
Ældreområdet søger til stadighed at udnytte alle muligheder for at skabe udvikling og fornyelse i en 
tid, som tillige er kendetegnet med en demografisk udvikling, der viser et stadigt stigende antal æl-
dre og en stadig stigende efterspørgsel efter ydelser fra området. 
 
 
På den baggrund omfatter Ældreområdet i 2017 disse indsatsområder: 
 
Indsatsområde 1: Tværgående sundhed 
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 
Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne 
Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv 
Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hjælp 
Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed 
Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng 
 
 
Der er for hvert indsatsområde udarbejdet en række mål, som er opført på de kommende sider. 
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Indsatsområde 1: Tværgående sundhed 
 
 
 

Social- og Sundhedsudvalget er det tværgående og koordinerende Sundhedsudvalg i Rudersdal. 
Sundhedsafdelingen i Ældreområdet koordinerer tværgående sundheds- og forebyggelsesaktivite-
ter på tværs af forvaltningsområder i kommunen og på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet i hen-
hold til den regionale sundhedsaftale og kommunens Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Al-
koholpolitik. 
 
 

 
Mål 1.1  
Rudersdal kommune ønsker, at borgernes sundhed skal  være i top 5 i Region Hovedstaden 
(socialgruppe 1).  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i tilrettelæggelsen af initiativer, og i forhold til den 
enkelte borgers deltagelse i sundhedsfremmende tilbud. 
 

Mål indikatorer: 
 
 
 

I 2017 skal borgernes sundhed i sundhedsprofilen være i top 5 i Region 
Hovedstaden målt ud fra følgende: 
• borgere med sunde madvaner 
• borgere som spiser slik/kager mindst 5 gange om ugen 
• daglige rygere 
• borgere med et storforbrug af alkohol 
• borgere med tegn på alkoholafhængighed 
• borgere som dagligt har mere end 4 timers stillesiddende aktivitet i 

fritiden 
• borgere med moderat overvægt 
• borgere med svær overvægt 
• borgere som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller 

brug for støtte 
• unge som har ubeskyttet sex 
• borgere som har mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred 
 

Handleplan: 
 
 

Ved årets udgang er de sidste af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespak-
ker; tobak, solbeskyttelse, seksuel sundhed og indeklima på skoler im-
plementeret på tværs af kommunens forvaltningsområder.  
 
De enkelte fagområder udarbejder handleplaner, som sikrer, at alle om-
rådets anbefalinger vedr. de respektive forebyggelsespakker er imple-
menteret inden udgangen af 2017.  
 
Sundhed og Forebyggelse indhenter og udarbejder en status ved årets 
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udgang fra alle fagområder mht. implementering af forebyggelsespakker-
nes anbefalinger. 
 
Tobak 
I 2017 sættes særligt fokus på forebyggelsespakken om Tobak. På bag-
grund af en evaluering af kommunens eksisterende rygestoptilbud plan-
lægger sundhedsafdelingen, hvordan fremtidige rygestoptilbud skal gen-
nemføres.  
 
Der eksisterer i dag rygepolitik på kommunens institutioner, men det øn-
skes undersøgt, hvorvidt og hvordan røgfri arbejdstid kan implementeres 
i Ældreområdet som pilotprojekt med henblik på fremtidig implementering 
i hele kommunen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der giver anbefalin-
ger til tilrettelæggelsen af den konkrete indsats, herunder vurdering af 
omfanget af behovet for rygestopkurser for medarbejdere. I forebyggel-
sespakken for tobak anbefales det, at der er en rygepolitik samt røgfrie 
miljøer indendørs og på matriklen, samt røgfri arbejdstid.  
 

 
 
 
 
 

 
Mål 1.2  
Rudersdal Kommune vil øge borgernes mentale sundhed  ved at skabe øget trivsel og livs-
kvalitet for den enkelte ved at arbejde med 5 veje til et godt liv.  
 
Borgerinddragelse: 
 

Borgerne inddrages gennem aktiviteter og indsatser. Borgerne inspireres 
via ”5 veje til et godt liv” til at investere i og prioritere deres egen mentale 
sundhed. 
 

Mål indikatorer: 
 

 
 
 

Andelen af borgere med dårligt selvvurderet mentalt helbred falder med 
10 procent fra baseline i 2017 til der kan måles på den næste sundheds-
profil i 2021. 
 
Der er synlige og konkrete tegn i hverdagen på, at ”5 veje til et godt liv” 
anvendes af medarbejderne. 
 

Handleplan: 
 
 

Sundhed og Forebyggelse undersøger om der skal udvikles en værk-
tøjskasse med redskaber til brug for kompetenceudvikling målrettet de 
forskellige forvaltningsområders behov. Værktøjskassen kan indeholde 
digitale redskaber til afholdelse af workshops o.lign. samt andet relevant 
formidlingsmateriale.  
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De enkelte forvaltningsområder i kommunen arbejder aktivt med at syn-
liggøre og bruge ”5 veje til et godt liv” i deres faglige praksis. 
 

 
 
 
 

 
Mål 1.3  
Rudersdal Kommune ønsker at gøre en målrettet indsa ts for at fremme sundhed blandt unge 
mennesker med særlig fokus på rygning, alkohol og s tress. 
 
Borgerinddragelse: 
 

Borgerne inddrages i tilrettelæggelsen af initiativer, og i forhold til den 
enkelte borgers deltagelse i sundhedsfremmende tilbud. 
 

Mål indikatorer: 
 

 

Der er øget tværfagligt samarbejde om sundhedsfremme for unge. 
 
Der er udarbejdet en strategi for arbejdet med at styrke sundheden blandt 
unge. 
 

Handleplan: 
 
 

Sundhedsafdelingen udarbejder sammen med relevante aktører en stra-
tegi for arbejdet med at styrke sundhed blandt unge via implementering 
af relevante anbefalinger i sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.  
 
Arbejdet overvejes forankret i det eksisterende gymnasie-netværk med 
repræsentanter fra Sundhedsafdelingen, Ung i Rudersdal, ungdomsud-
dannelserne og Sundhedstjenesten. 10. klasseskolen inviteres endvide-
re. Andre relevante aktører kan inddrages i arbejdet. 
 
Netværket skal vurdere om der er potentiale for at afholde et årligt tema-
møde for alle aktører, som er i kontakt med unge. Netværket bygger vide-
re på samarbejdsrelationerne fra projekt Samskabelse, Unge og Alkohol. 
 
Netværket skal udarbejde strategi og styrke samarbejdet omkring de un-
ge. Netværket skal herudover bidrage til det regionale arbejde om unges 
sundhed. 
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Mål 1.4  
Rudersdal Kommune ønsker at etablere et gruppetilbu d til overvægtige voksne med henblik 
på at motivere og inspirere til ændring af kost- og  bevægelsesvaner.  
 
Borgerinddragelse: 
 

Borgernes inddragelse sikres på et individuelt niveau via forsamtaler, 
som skal afklare motivation og forventninger, således at holdene kan 
sammensættes i henhold til borgernes behov og ønsker. 
 

Mål indikatorer: 
 

 
 
 

• Der er afholdt tre pilotkurser overvægtige voksne 
• Deltagernes motivation og tro på egen evne til at ændre vaner er 

styrket efter endt kursus 
• Deltagerne har ændret kost- og bevægelsesvaner efter endt kursus 
 

Handleplan: 
 
 

Da mere end en tredjedel af borgerne i Rudersdal Kommune er overvæg-
tige etableres et pilottilbud til overvægtige borgere. Sundhedsafdelingen 
planlægger og rekrutterer deltagere primo 2017.  
  
Sundhedsafdelingen står for pilotafprøvning af det gruppebaserede kur-
sustilbud til overvægtige voksne i Rudersdal Kommune. Formålet med 
kursusforløbet er at øge borgernes handlemuligheder, mhp. ændring af 
kost- og motionsvaner.  
 
Forløbet består af 6 mødegange og indeholder individuelle samtaler pa-
rallelt med gruppeforløbet, samt praktisk madlavning og superviserede 
prøvetimer i motionstilbud.  
 

 
 
 
 

 
Mål 1.5 
Rudersdal kommune vil sikre effektive forløb og en ensartet høj kvalitet i indsatserne til bor-
gere med kroniske sygdomme. 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i tilrettelæggelsen af initiativer, og i forhold til den 
enkelte borgers deltagelse i sundhedsfremmende tilbud. 
 

Mål indikatorer: 
 

De reviderede forløbsprogrammer for KOL og type 2 diabetes er imple-
menteret ved årets udgang. 
 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til indsatser for borgere med kroniske 
sygdomme er implementeret ved årets udgang.  
 
Det er afklaret, hvorvidt Rudersdal kommune skal indgå i Planområdets 
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driftssamarbejde ”Vi samler kræfterne”, og kræftrehabiliteringsindsatser-
ne er organiseret i forhold til beslutningens udfald. 
 
Der er udarbejdet og iværksat en toårig plan for kommunens indsatser 
under Den nationale lungesatsning på tværs af fagområder i kommunen. 
 

Handleplan: 
 
 

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for indsatser til borgere med kroni-
ske sygdomme (2016) og Regionens reviderede forløbsprogrammer for 
borgere med KOL og type 2 diabetes (2016), samt Den nationale lunge-
satsningsætter rammen for en kvalitetssikring af indsatser til borgere med 
kroniske sygdomme i 2017. 
 
Kvalitetssikring og implementering af nye indsatser koordineres i ar-
bejdsgruppen vedr. indsatser til borgere med kroniske sygdomme med 
deltagelse af Genoptræningscentre og Sundhedsafdelingen.  
Implementeringen af KMD Nexus modulet Sundhed & Træning skal un-
derstøtte kvalitetssikringen. 
 

 
 
 
 

 
Mål 1.6 
Rudersdal Kommune vil reducere udgifterne til kommu nal medfinansiering ved at forebygge 
hospitalsindlæggelser på tværs af forvaltningsområd er og i samarbejde med de praktise-
rende læger. (flerårigt mål) 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerinddragelse tilrettelægges i forbindelse med de enkelte forvalt-
ningsområders indsatser.  
 

Mål indikatorer: 
 

Antallet af indlæggelser er reduceret med 133 indlæggelser i 2017 i for-
hold til 2014-niveauet. Det svarer til 1,2 % af antal indlæggelser i 2014. I 
2019 skal reduktionen udgøre 206 indlæggelser i forhold til 2014-
niveauet.  
 

Handleplan: 
 
 

Ældreområdet, Socialområdet, Beskæftigelse, Børne-, Skole- og Familie-
området drøfter initiativer til forebyggelse af indlæggelser med de prakti-
serende læger.  
 
Sundhedsafdelingen fungerer som tovholder og vil i 2017 afdække hvilke 
data, de andre forvaltningsområder har brug for til understøttelse af ar-
bejdet med at identificere relevante indsatsområder samt for at kunne 
følge udviklingen i antal indlæggelser.  
  
Ældreområdet implementerer ordning om fasttilknyttede læger på pleje-
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centre og etablerer kommunale akutfunktioner i samarbejde med de prak-
tiserende læger for at forebygge hospitalsindlæggelser. 
 

 
 
 
 

 
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mål 2.1 
Ældreområdet udmønter tilpasninger af budgettet på 11,445 mio. kr. inden udgangen af 2017 
og sikrer inddragelse af MED udvalg på alle arbejds pladser.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i det omfang tilpasningsforslagene berører dem. 

Mål indikatorer: 
 
 
 

Ved budgetopfølgning ultimo 2017 ses en tilpasning på 11,445 mio. kr.  
 
Alle MED udvalg er løbende inddraget i forbindelse med udmøntningen af 
besparelsesforslagene. 
 

Handleplan:  
 

 

Alle områder og institutioner udarbejder handleplan for effektuering af  
tilpasningsforslag for egen arbejdsplads. Link til tilpasningsforslag på 
Ældreområdet: tilpasningsforslag 
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Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borge rne  

 
 
 
 

 
Mål 3.1 
Ældreområdets implementerer den nye borgerdialogpol itik på alle arbejdspladser. 
 
Borgerinddragelse 
 

 

Seniorrådet, brugerråd samt beboerpårørenderåd inddrages i implemen-
teringen af politikken. 
 
Den enkelte borger inddrages omkring egne forhold. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Ældreområdet fremlægger områdets implementeringsplaner til politisk 
møde i majmåned 2017. 

Handleplan:  
 

 

Alle arbejdspladser udarbejder handleplan for implementering af borger-
dialogpolitikken. 

 
 
 
 

 
Mål 3.2 
Ældreområdet understøtter omdannelsen af Bakkehuset  til et brugerstyret Senior – og 
sundhedshus med samme antal brugere i 2018, som i 2 016. (To årigt mål) 
 
Borgerinddragelse 
 

Omdannelsen af Bakkehuset vil ske gennem et samskabelsesprojekt, 
hvor borgere og brugere høres, inddrages og deltager ligeværdigt med 
Ældreområdet. 
 

Mål indikatorer: 
 

Antallet af brugere af det nye senior- og sundhedshus svarer til antallet af 
brugere før omdannelsen. 
 

Handleplan for 2017:  

 

       
 
 
Nov – dec 2016              
 
Primo 2017                     
 

Der nedsættes en styregruppe med deltagere fra brugerne og fra forvalt-
ningen som løbende mødes i 2017 og sikrer den fornødne fremdrift i pro-
jektet således, at Bakkehuset er klargjort til brugerstyret Senior- og 
sundhedshus fra 2018. 
 
Forberedelsesfase  
 
Igangsætning af samskabelsesproces:   
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Frem til medio 2017               
 
 
April 2017  
 
Senest  maj 2017  
 
Sensommer 2017  
 
Tidlig efterår 2017 
 
Efterår 2017         
 
 2. januar 2018 

Udarbejdelse af grundlag for Bakkehuset som et brugerstyrret Senior- og 
sundhedshus:   
  
Udvikling af koordinator- og  cafefunktion/rolle.  
  
Afklaring af personalesituation til og med 2018          
  
Politisk godkendelse/indgåelse af samarbejdsaftale.     
  
Kommunikationsplan, pressemeddelelse, ny hjemmeside:  
  
Den sidste klargøring til overgang til ny styreform I Bakkehuset 
                
Åbning af Bakkehuset som brugerdrevet Senior- og sundhedshus 
    
Bakkehuset udarbejder handleplan for egne indsatser til understøttelse af 
dette mål. 
 

 
 
 

 
Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hve rdagsliv  

 

 
 
 
Mål 4.1 
Ældreområdet understøtter borgernes selvhjulpenhed gennem udbredelse af velfærdstekno-
logiske og telemedicinske løsninger, herunder virtu el hjemmepleje, demensteknologier, Di-
gig-Rehab, Icura Activity, samt bedre brug af hjælp emidler. 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i forbindelse med afprøvning af velfærdsteknologier 
og evaluering. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Stigning i antallet af borgere som modtager virtuel hjemmepleje på 50 
procent fra 2016 til 2017. 
 
Der er udarbejdet en evaluering af Touch & Play  og In Mente med anbe-
falinger til eventuel videre udbredelse. 
 
Inden årets udgang er målgruppen for Digirehab nærmere afgrænset, 
ligesom der er foretaget en systematisk opfølgning og effektmåling af 
behovet for hjemmepleje i forlængelse af træningen. 
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Fremtidig målgruppe for anvendelse af Icura Activity identificeres 
 
Ved årets afslutning tilkendegiver minimum 80 procent af terapeuterne på 
plejecentrene, at de føler sig fagligt bedre klædt på end tidligere i forhold 
til hensigtsmæssig brug af hjælpemidler. 
 

Handleplan:  
 

 

Øget fokus på virtuel hjemmepleje via temaeftermiddag for nøgleperso-
ner i hjemmeplejen og i myndighedsområdet. 
 
Der foretages en afprøvning og evaluering af Touch & Play og In mente i 
4 Kommune regi med henblik på eventuel udbredelse af teknologierne. 
 
Myndighedsområdet  igangsætter en videre afprøvning af Digirehab for at 
vurdere den samlede effekt. 
 
Der arbejdes videre med Icura Activity i 4 Kommune regi med henblik på 
at afprøve teknologien som erstatning for nuværende tilbud 
 
I forlængelse af indkøb af nye teknologiske hjælpemidler på plejecentre 
undervises terapeuter på plejecentrene i bedre brug af hjælpemidler. 
 

 
 
 

 
Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hj ælp  

 

 
 

 
 
Mål 5.1  
Ældreområdet sikret løsninger, som imødekommer det stigende behov og følgende stigende 
efterspørgsel efter plejeboliger, midlertidige plad ser, ældreboliger og daghjempladser. 
 
Borgerinddragelse 
 

Ved opførelse af nye byggerier deltager Seniorrådet fast i byggeudvalget. 

Mål indikatorer: 
 
 

Ventetidsgarantien på den generelle venteliste til plejeboliger overholdes 
i 2017. 
 
Kommunens politisk vedtagne ventetid på den specifikke venteliste til 
plejeboliger overholdes i 2017. 
 
Antallet af færdigbehandlingsdage er faldet med 90 procent fra 2016 til 
2017 i forbindelse med budgetopfølgning ultimo 2017. 
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Der er etableret daghjem for borgere med demens på Frydenholm om-
kring årsskiftet 2017/2018. 
 

Handleplan:  
 

 

 

Daghjemskapaciteten til borgere med demens øges ved at opføre yderli-
gere bygninger, ligesom kapaciteten i de nuværende genhusningslokaler 
øges. 
 
Der etableres et beredskab på plejecenter Hegnsgården, så der altid kan 
tages færdigbehandlede borgere hjem fra hospital.  
 
Ældreområdet bidrager på sigt til opførelse af etape 2 på Ebberød. 
 
Der udarbejdes forberedende arbejde til opførelse af et friplejehjem. 
 
Der udarbejdes en samlet ud- og ombygningsplan for årene i den kom-
mende demografianalyse. 
 

 
 
 
 
Mål 5.2  
Ældreområdet udvikler innovative løsninger med borg eren i centrum på plejecentrene Fry-
denholm og Sjælsø, via et friinstitutionsforsøg. (4  årigt) 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i planlægningen af de borgerrettede indsatser. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Det er muligt for borgere på plejecentrene Frydenholm og Sjælsø at tilkø-
be serviceydelser fra private leverandører. 
 
Der er indført klippekort til kommunale ydelser på Frydenholm. 
 
Der er iværksat samarbejde- og samskabelsesaktiviteter med pårørende, 
venneforeninger og /eller frivillige organisationer på Frydenholm. 
 
Der er etableret integrationsskabende aktiviteter på Frydenholm og Sjæl-
sø. 
 
Der er skabt øget råderum gennem funding og/eller øget indtjening på 
Frydenholm og Sjælsø. 
 
Der er etableret aktiviteter med inddragelse og involvering af det omkring-
liggende samfund. 
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Handleplan:  

 

Plejecentrene Frydenholm og Sjælsø udarbejder en handleplan for arbej-
det med de 6 indsatsområder i friinstitutionsforsøget.  
 

 
 
 

 
Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netvæ rk og sundhed 
 

 
 
 

 
Mål 6.1  
Ældreområdet ønsker at styrke livskvaliteten for bo rgere med demens ved at udvide paletten 
af kommunale tilbud til målgruppen.  
 
Borgerinddragelse 
 

Ved hjælp af redskabet Nord får medarbejderne på plejecentrene mulig-
hed for at opfange basale aktivitetsønsker og behov hos moderat til svært 
demente borgere. Således får borgere med demens, som kan have svært 
ved at tilkendegive deres ønsker og præferencer, mulighed for at få ind-
flydelse på plejecentrenes aktivitetstilbud. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Der er inden udgangen af 2017 gennemført kompetenceudvikling af 
medarbejdere på kommunens plejecentre i redskabet Nord. 
 
Redskabet Nord anvendes i forbindelse med plejecentrenes planlægning 
af meningsfulde aktiviteter for borgere med demens. 
 
Evalueringen af fælles musikarrangementer på plejecentrene viser, at der 
gennemsnitsligt har deltaget 20 borgere ved hvert arrangement. 
 
Evalueringen af de individuelle musikterapiforløb og de fælles musikar-
rangementer viser, at borgernes adfærd ændrer sig positivt og således 
bliver mere aktivt deltagende, initiativrige og på andre måder giver udtryk 
for livsglæde. 
 
Evalueringen af dagtilbuddet til yngre demente og aftentilbuddet til de-
mente viser, at de pårørende oplever sig aflastet på en kompetent og tryg 
måde, samt at aflastningsbehovet bliver helt eller delvist dækket. 
 

Handleplan:  
 
 

Plejecentrene kompetenceudvikler medarbejdere i Redskabet Nord, som 
skal hjælpe med at opspore meningsfulde aktiviteter for borgere med 
demens.  
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Plejecentrene udarbejder en handleplan for hvordan redskabet Nord bli-
ver en naturlig del plejecentrenes planlægning af aktiviteter for borgere 
med demens. 
 
Plejecentre, musikterapeut og projektgruppe udarbejder i fællesskab en 
plan for fælles musikoplevelser på plejecentrene, samt evaluering heraf. 
 
Medarbejderne i demensboliger vurderer og planlægger individuelle mu-
sikterapiforløb i samråd med musikterapeuten. 
 
Projektgruppen og musikterapeut planægger uddannelse af ”musikam-
bassadører” i foråret 2017. 
 
På daghjemmet Frydenholm oprettes et dagtilbud 2 dage om ugen for 
biologisk og/eller mentalt yngre borgere med en demenssygdom, samt et 
uvisiteret fleksibelt eftermiddags- og aften tilbud 2 dage om ugen for bor-
gere med en demenssygdom. 
 

 
 
 
 

 
Mål 6.2  
Ældreområdet styrker borgernes mulighed for at mest re og mindske oplevelsen af ensom-
hed gennem kompetenceudvikling og målrettede netvær ks- og netværksskabende aktivite-
ter på kommunens aktivitetscentre. (Flerårigt mål) 
 
Borgerinddragelse 
 

På det organisatoriske plan bliver aktivitetscentrenes brugerråd, Senior-
rådet, Frivilligcentret samt frivillige i organisationer og foreninger løbende 
inddraget via en referencegruppe til projektgruppen, bestående af repræ-
sentanter fra frivillige organisationer, Brugerråd på aktivitetscentrene 
samt Seniorrådet.  
 
På deltagelsesplan har brugere og frivillige på aktivitetscentre og i for-
eninger en høj grad af indflydelse. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Andelen af borgere med svage relationer skal falde med to procentpoint 
fra 2013-2017.  
 
Der er uddannet mindst 20 gruppeledere til ’Fortæl for livet’-grupper. 
 
Der er igangsat 40 ’Fortæl for livet’-grupper for 5-7 deltagere på aktivi-
tetscentre, daghjem, plejecentre og i lokalmiljøet fx i boligforeninger. 
 
Der er uddannet mindst 20 læseguider til læsegrupper. 
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Der er igangsat mindst 20 læsegrupper for 6-8 deltagere på aktivitetscen-
tre, daghjem, plejecentre og biblioteker. 
 

Handleplan:  

 
 

I samarbejde med foreningen ’Ensomme Gamles Værn’ gennemfører 
projektgruppen kompetenceudvikling af gruppeledere til ’Fortæl for livet-
grupper. Et hold med 20 deltagere uddannes i 1. kvartal 2017. Holdet 
består af dels frivillige dels medarbejdere. 
 
Der oprettes netværksgrupper for ’Fortæl for livet’-gruppeledere, med 
ansatte gruppeledere som facilitatorer. 
 
Der igangsættes ’Fortæl for livet- grupper. De første ca. 16 grupper 
igangsættes ca. april 2017. 
 
I samarbejde med ’Læseforeningen’ og Rudersdal Biblioteker uddanner 
projektgruppen mindst 20 læseguider. Uddannelse påbegyndes marts                              
2017. 
 
Der dannes netværk for læseguider med Læseforeningen som facilitator. 
Der igangsættes ’læsegrupper’. De første 20 igangsættes april 2017. 
 

 
 
 
 
Mål 6.3 
Ældreområdet vil styrke den mentale sundhed for sår bare ældre i alderen 65+, der passer 
deres langtidssyge ægtefælle. 
 
Borgerinddragelse: 
 

Borgerne bliver inddraget via forebyggende hjemmebesøg og ved delta-
gelse i møder, specielt henvendt til mod borgere, som har en langtidssyg 
ægtefælle. 
 

Mål indikatorer: 
 

 
 
 

Der er registreret udførte hjemmebesøg til målgruppen i KMD Nexus. 
 
Der er afholdt et møde for borgere, som har en langtidssyg ægtefælle.  
 
Der er informeret om tilbuddet til kommunens praktiserende læger og 
genoptræningscentre. 
 

Handleplan: 
 
 

I forbindelse med forebyggende hjemmebesøg hos et ægtepar, hvor den 
ene er langtidssyg, skal der aktivt spørges ind til, hvordan den omsorgs-
givende ægtefælle har det, og der skal tilbydes et selvstændigt besøg til 
denne.  
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Det Forebyggende Team afholder et årligt møde for borgere, som har en 
langtidssyg ægtefælle. 
 
Det Forebyggende Team udarbejder en flyer og tager kontakt til praktise-
rende læger og genoptræningscentre mhp. opsporing af målgruppen. 
Der uddeles flyer til potentielle borgere ved besøg hos langtidssyg. 
 
Det Forebyggende Team undersøger, om der er behov for netværkstil-
bud ud over de pårørendegrupper, som allerede eksisterer for pårørende 
til demente og til apoplexi-ramte. Behovet for et særskilt netværkstilbud til 
borgere, hvis ægtefælle bor i plejebolig, undersøges af Det Forebyggen-
de Team. 
 

 
 
 
 
Mål 6.4 
Ældreområdet vil styrke borgernes mentale sundhed v ed at bruge konceptet ’5 veje til et 
godt liv’. 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages individuelt i rehabiliteringsindsatser og gennem de 
indsatser, der iværksættes i forbindelse med projekt 5 veje til et godt liv. 
 

Mål indikatorer: 
 

Der er synlige og konkrete tegn i hverdagen på, at 5 veje til et godt liv 
anvendes af medarbejderne. 
 
Inden årets udgang er 5 veje til et godt liv implementeret i mestringsdelen 
af rehabiliteringsindsatserne til borgere med kroniske sygdomme. 
 

Handleplan:  

 

 

Ældreområdet har de seneste to år arbejdet med konceptet 5 veje til et 
godt liv. Mange medarbejdere har deltaget i workshops og efterfølgende 
inddraget konceptet i deres arbejde med borgerne/beboerne. 
 
Ældreområdet er således nået til 2. etape af arbejdet med implemente-
ring af 5 veje til et godt liv. Der vil i denne periode være opmærksomhed 
på iværksættelse af indsatser og aktiviteter, der kan styrke borger-
nes/beboerne mentale sundhed. 
 
Såfremt der udvikles en værktøjskasse vil Ældreområdets institutioner 
arbejde med disse i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudvik-
ling indenfor 5 veje til et godt liv. 
 
Ældreområdets institutioner etablerer indsatser og aktiviteter hvori 5 veje 
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til et godt liv indgår. 
 
5 veje til et godt liv implementeres i mestringsdelen af rehabiliteringsind-
satserne til borgere med kroniske sygdomme. 
 

 
 
 
 
Mål 6.5 
Rudersdal Kommune ønsker at styrke borgernes funkti onsniveau og livskvalitet ved foran-
kring af kostindsatser, der henholdsvis forebygger underernæring og overvægt.  
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages på individniveau via afklarende samtaler om deres 
forventninger og behov i forhold til madvaner i hverdagen. 
 

Mål indikatorer: 
 

Inddragelse af kostområdet i afklarende samtaler om  hverdagen 
• Der er udviklet en spørge- og observationsguide til afklarende fore-

byggende samtaler om hverdagen. 
• Færre borgere indlægges med ernæringsbetinget blodmangel.  
 
Forankring af kompetenceudvikling på dysfagiområdet  
• Der er etableret en tovholdergruppe, som har tilrettelagt forankringen 

af viden om dysfagi og dysfagiindsatser i Ældreområdet.  
• At der udarbejdes tværfaglige handleplaner for ernæringsindsatser 

når opsporing og screening afdækker et behov. 
• Den fremtidige levering af dysfagimad er afklaret inden årets udgang.  
• Færre borgere er indlagt med luftvejssygdomme forårsaget af dysfagi 

ved årets udgang. 
 

Handleplan:  

 

 

Ældreområdets samlede kostindsatser i 2017 supplerer sidste års hand-
leplan om at styrke kultur og fællesskab omkring mad og måltider og for-
ankre arbejdsgange for tidlig opsporing, således at der opnås sammen-
hænge i kostindsatserne på tværs af enheder i Ældreområdet. 
 
Forebyggende team, visitation, hjemmepleje, hjemmerehabilitering, samt 
aktivitetscentre og daghjem inddrager systematisk kostområdet i afkla-
rende samtaler med borgerne. 
 
Implementering og forankring af nyerhvervet (2016) viden om dysfagi i 
hverdagen hos pleje- og kostfagligt personale. Der etableres en tovhol-
dergruppe i Ældreområdet, som understøtter implementeringsforløbet på 
dysfagiområdet, herunder vurderer behov for instruks, uddannelse samt 
produktion af dysfagimad.  
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Mål 6.6 
Rudersdal Kommune ønsker at understøtte bæredygtigh ed og miljø i forbindelse med ind-
køb af fødevarer. 
 
Borgerinddragelse 
 

 

Mål indikatorer: 
 

Ved udgangen af 2017 er der sket en stigning i indkøb af økologiske va-
rer til den daglige madproduktion i Ældreområdet. Dette kan aflæses i 
økologiopgørelsen fra leverandører af fødevarer. 
 
Ved udgangen af 2018  skal minimum 60 % af Ældreområdets fødevarer-
indkøb være økologisk. 

 
Handleplan:  

 

 

Kostfagligt personale i Ældreområdet deltager i et kompetenceforløb om 
omlægning til økologiske måltider. Målet med kompetenceløftet er, at det 
kostfaglige personale kan ændre strategi fra konventionel produktion til 
økologisk produktion uden at det belaster økonomien.  
 

 
 
 

 
Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet o g sammenhæng 
 

 
 
 
Mål 7.1 
Ældreområdet nedbringer antallet af unødvendige ind læggelser gennem oprettelse at en 
akutfunktion, kompetenceudvikling og implementering  af nyeste viden, jf. sundhedsstyrel-
sens ”Handleplan for Den ælde medicinske patient”.  
 
Ældreområdet bidrager til opbyggelse af en tværkomm unal akutfunktion på det somatiske 
område i et Frikommuneforsøg i samarbejde med 4K, H erlev Gentofte Hospital, PLO med 
flere. 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i egne forhold. 

Mål indikatorer: 
 

Niveauet for genindlæggelser i Rudersdal Kommune er fortsat væsentligt 
under niveauet i Region Hovedstaden med udgangen af 2017. 
 
Niveauet pr. 1000 borgere for forebyggelige indlæggelser for 65+ årige er 
fortsat væsentligt lavere i Rudersdal Kommune end i Region Hovedsta-
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den samlet set. 
  
Den stigning, der ses for de forebyggelige indlæggelser pga. nedre luft-
sygdomme er stagneret og vendt med udgangen af 2018. 
 

Handleplan:  
 

Den tidlige opsporing videreudvikles som en del af den ”Nationale hand-
lingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient” med 
Sundhedsstyrelsens kommende anbefaling (flerårig indsats). Heri indgår 
bl.a. tilrettelægge og gennemføre en systematisk kompetenceudvikling 
inden for områder, som er relevante ift. den ældre medicinske patient 
 
Der etableres en kommunal akutfunktion og et tværkommunalt frikommu-
neforsøg. 
 
Ældreområdet forbereder oprettelse af en integrering af sygeplejen aften 
og nat i hjemmeplejen og på plejecentre fra 2018. 
 
Der gøres en særlig indsats mhp. at reducere de forebyggelige indsatser 
pga. luftvejssygdomme ved: 
- At styrke den tidlige opsporing af lungesygdom  mhp. tidlig diagnostik 

og behandling.  
- At sikre at borgernes dysfagiproblematikker bliver afhjulpet efter gæl-

dende retningslinjer. Se mål om dysfagi. 
 

 
 
 
 
Mål 7.2 
Rudersdal Kommune vil sikre, at alle kommunens plej ecentre har fastilknyttede læger inden 
udgangen af 2019. (Flerårigt mål) 
 
Borgerinddragelse 
 

Beboer-/pårørenderåd på plejecentrene inddrages i forhold til kommuni-
kation til beboere om mulighed for valg af fast tilknyttet læge. 
 

Mål indikatorer: 
 

Implementering af ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre er 
et flerårigt mål for perioden 2017-2019. Der foretages en årlig evaluering 
af mål indikatorerne: 
 
Inden udgangen af 2019 er samtlige beboere på plejecentre i Rudersdal 
Kommune blevet tilbudt at vælge en praktiserende læge, som er fast til-
knyttet plejecentret. 
 
Inden udgangen af 2019 har samtlige plejecentre i Rudersdal Kommune 
indgået en konsulentkontakt mellem plejecentret og en eller flere fast 
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tilknyttede læger om generel sundhedsfaglig rådgivning til plejecentres 
personale. 
 
Der er inden udgangen af 2019 udarbejdet en fælles model for samarbej-
det mellem plejecentret og den praktiserende læge. 
 

Handleplan:  
 
 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra plejecentre og 
almen praksis. Arbejdsgruppen skal: 
 
- udarbejde en fælles model for samarbejdet mellem plejecenter og 

den fast tilknyttede læge. 
- fastsætte tidsforbrug til sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonalet. 
- vurdere det hensigtsmæssige antal fast tilknyttede læger pr. center: 
- udarbejde rekrutteringsstrategi. 
- aftale principper for kommunikation til beboere om mulighed for valg 

af den fasttilknyttede læge.  
 

Der udpeges kontaktperson(er) for den/de fasttilknyttede læger på det 
enkelte plejecenter. 
 
Kontakt- læge -udvalget formidler opslag om fast tilknyttede læger til ple-
jecentre. 
 
Kontakt-læge-udvalget udfylder konsulentkontrakten ved indgåelse af 
konkrete aftaler med fast tilknyttede læger. 
 

 
 
 
 
Mål 7.3  
Ældreområdet styrker det tværfaglige samarbejde i p alliation, så borgere og deres familie 
oplever større sammenhæng. 
 
Borgerinddragelse 
 

 

Mål indikatorer: 
 

Der er udviklet tværfaglige handleplaner til palliation i KMD Nexus inden 
årets udgang. 
       
80% af handleplanerne til borgere i palliative forløb er udarbejdet tvær-
fagligt. 
 

Handleplan:  
 
 

Palliationsmappen for sygepleje, som blev udviklet i 2016 implementeres 
i hjemmesygeplejen, på plejecentre og midlertidige plad-
ser.(Netværksgruppen) 
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Palliationsmappen suppleres, så den udgør en tværfaglige palliations-
mappe(netværksgruppen m.fl.) 
 
Ældreområdet udvikler tværfaglige handleplaner til KMD Nexus og un-
derviser i brugen heraf. 
 
Alle plejecentre etablerer en udpeger en ressourceperson fra hver fag-
gruppe, der er tovholder for udvikling af det tværfaglige samarbejde i pal-
liative forløb. 
 
På hvert plejecenter udvikles arbejdsgangsbeskrivelser til planlægning, 
indsats og dokumentation tværfagligt, således, at sygepleje, fysioterapi, 
ergoterapi og kostfaglighed er inddraget. 
 
Ældreområdet etablerer møde for tovholdergrupperne 3 gange i 2017, 
med det formål at udvikle fælles tværfaglig viden om den palliative ind-
sats. 
 

 
 
 

 
Mål 7.4 
Ældreområdet vil styrke den sundhedsfaglige dokumen tation (EOJ) i forbindelse med im-
plementeringen af KMD Nexus og Fælles sprog lll kal det FSIII (og PPS). (To årigt mål) 
 
Borgerinddragelse 
 

Dokumentationen skal afspejle borgerens personlige målsætninger.  
 
Der arbejdes på at tilbyde borgerne elektronisk adgang til egne data i 
omsorgsjournalen (borgerportal). 
 
Borgerne inddrages med henblik på validering og kvalificering.  
 

Mål indikatorer: 
 

Generel opfølgning via journalaudit på udvalgte borgere. Der udføres 10 
audits på KMD Nexus i april-maj, og som en del af opfølgningsfasen i 
FSIII udføres 10 audits. 
 
Alle relevante medarbejdere dokumenterer i KMD Nexus og anvender 
PPS efter kommunens retningslinjer og instrukser inden udgangen af 
april 2017, når adgang til CaseFlow lukkes. 
 
Relevante rapporter er opdaterede og tilgængelige i KMD Nexus inden 
udgangen af april 2017. 
 
Alle relevante medarbejdere dokumenterer efter FSIII metoden inden 
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udgangen af 2017. 
 
Relevante FSIII rapporter er tilgængelige i KMD Nexus inden udgangen 
af 2017. 
 
Borgerportalen er implementeret på udvalgte områder inden udgangen af 
juni 2018. 
 

Handleplan:  
Januar - marts 2017 
 
 
 
 
 
 
Januar – juli 2017 
 
 

 

 

 

Aug - dec 2017 

 
Myndighed, hjemmepleje, plejecentre, genoptræningscentre, midlertidige 
pladser og daghjem overgår til KMD Nexus i henhold til den udarbejdede 
handleplan. 
 
Arbejdsgang for anvendelse af PPS i journaldokumentationen implemen-
teres samtidig med overgangen til KMD Nexus. 
 
En projektgruppe til implementering af borgerportal udarbejder handle-
plan for implementering af borgerportal på udvalgte områder. 
 
Fælles sprog III projektgruppen udarbejder handleplan for implemente-
ring af Fælles sprog III.  
 
Myndighed, hjemmepleje, plejecentre, genoptræningscentre, midlertidige 
pladser og daghjem implementerer fælles sprog III i henhold til den udar-
bejdede handleplan. 
 

 
 
 
 
 
Mål: 7.5 
Ældreområdet vil styrke datakvaliteten af sundheds- , forebyggelses- og træningsydelserne 
ved at implementere Nexus Sundhed.  
 
Borgerinddragelse 
 

Ikke relevant. 

Mål indikatorer: 
 

Det er muligt at trække valide tal på sundheds-, forebyggelses- og træ-
nings området inden årets udgang. 
 
Inden årets udgang er manuelle statistikker erstattet af elektroniske data-
udtræk. 
 

Handleplan:  

 

Som led i nedbringelsen af ventetider på genoptræningsområdet er der 
via Satspuljeaftalen for 2016-2019 søgt om finansiering af tilkøb af Nexus 
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 Sundhed. 
 
Ældreområdets IT-gruppe udarbejder primo 2017 en implementerings-
plan i samarbejde med genoptræningscentrene og sundhedsafdelingen.  
 
Genoptræningscentrene samt Sundhedsafdelingen implementerer Nexus 
Sundhed medio 2017. 
 
Der oprettes et Nexus Sundhedsspor, der kvalitetssikrer dokumentatio-
nen og udarbejder driftsunderstøttende ledelsesinformation på Sund-
heds, forebyggelses og træningsområdet.  
 

 
 
 
 
Mål: 7.6 
Ældreområdet implementerer indsatserne under værdig hedspuljen til understøttelse af 
kommunens Ældre – og værdighedspolitik.  
 
Værdighedspuljen indeholder projekter inden for omr åderne: Livskvalitet, Selvbestemmelse, 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, sam t mad & ernæring. 
 
Borgerinddragelse 
 

Borgerne inddrages i egne forhold. 

Mål indikatorer: 
 

Projekterne er gennemført og midlerne er blevet anvendt som planlagt 
inden udgangen af 2017. 
 

Handleplan:  

 

 

Plejehjem, hjemmepleje, genoptræning og aktivitetscentre udarbejder 
handleplaner for relevante indsatser i henhold til værdighedspuljen for 
2017.  
 

 
 
 
 
 
Mål: 7.7 
Rudersdal etablerer sammen med Lyngby-Taarbæk Kommu ne og Hørsholm Kommune et 
fælles hjælpemiddeldepot i Nærum, som åbner i septe mber 2017. 
 
Borgerinddragelse 
 

Det fælles hjælpemiddeldepot får åben ekspedition, hvor borgerne selv 
kan henvende sig. Borgerne bliver inddraget i planlægningen af dette 
initiativ. 
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Mål indikatorer: 
 

Samarbejdsaftale og fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler er poli-
tisk godkendt i alle tre kommuner primo 2017. 
 
Rudersdal kommune har inden september 2017 fået implementeret et nyt 
hjælpemiddelsystem. 
 
Det fælles hjælpemiddeldepot åbner september 2017. 
 

Handleplan:  

 

 

De tre kommuner udarbejder i fællesskab en samarbejdsaftale for det 
fælles hjælpemiddeldepot, som fremlægges politisk i februar 2017. 
 
Der udarbejdes fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler i de tre kom-
muner, som fremlægges politisk i marts 2017. 
 
Der indkøbes og installeres en vaskemaskine til hjælpemidler forud for 
åbningen af det fælles depot i september. 
 
Rudersdal Ejendomme renoverer Birkegården, således at det fælles 
hjælpemiddeldepot kan åbne i september 2017. 
 

 
 
 
 
Mål: 7.8 
Ældreområdet gennemfører en nytænkning af hjemmeple jen med udvikling af en ny drifts-
model, som tilgodeser hensynet til borgernes ønsker  og samtidig løser udfordringerne for-
bundet med at plejeopgaver i stigende grad flytter fra sygehusene til den kommunale pleje. 
 
Borgerinddragelse 
 

Inddragelse gennem høring af Seniorråd. 

Mål indikatorer: 
 

Der er inden udgangen af 2017 udviklet en model for hjemmepleje, der er 
præget af transparens i forhold til incitamenter, økonomistyring, nøgletal, 
og driftsforhold. 
  

Handleplan:  

 

 

Ældreområdet udvikler i samarbejde med Økonomi en ny model for sty-
ring af hjemmepleje, der sikrer en sikker budgetlægning såvel som en 
sikker drift i årene frem.  
 
Området afsøges såvel indenlands som udenlands i relevant omfang. 
 
Skitse for ny model præsenteres ultimo 2017 og implementeres primo 
2018. 
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Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomheds plan 2016 
 
De enkelte mål fra 2016 er evalueret ud fra 3 kategorier: ikke nået - delvist nået – nået og ske-
maerne 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. 
 
 

 
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 arbejds-
gange. 
 
Evaluering: 
For hjemmeboende borgere har der i 2016 været arbejdet med at understøtte og revidere den udar-
bejdede instruks og flowchart med henblik på at skabe gode arbejdsgange på tværs af fag – således 
at rehabiliteringsindsatsen er koordineret for borgeren. Der er afholdt workshops, undervisning og 
arbejdsmøder omkring relationel koordinering, sygeplejerskernes roller, videre konsolidering af effek-
tive rehabiliteringsmøder og der opstartes tværfaglig introduktion for elever og nyansatte omkring 
rehabilitering i hjemmeplejen og på plejecentrene.  
 
Aktivitetscentrene har i EDB-undervisning og i den digitale hjemmevejledning indføjet emnet ’Net-
handel’ med særlig fokus på dagligvareindkøb. 
 
I Hjemmeplejen er arbejdet målrettet med afholdelse af tværfaglige rehabiliteringsmøder en gang om 
ugen. Der har været fokus på sygeplejerskens rolle som mødeleder og lederen har deltaget mhp. at 
sikre, at alle faggrupper har bidraget til den tværfaglige handleplan.  
 
For borgere på plejecentre er der arbejdet med indflytningsprocedurer, som sikrer systematisk bor-
gerinddragelse og målsætning i samarbejde med borgeren. Der er udarbejdet pjece og interview-
guide, som redskab til at sikre at borgeren føler sig set og hørt og inddraget. 
Der har været afholdt undervisning og workshops af medarbejdere med henblik på at have en reha-
biliterende tilgang i det daglige arbejde. 
 
Der har været afholdt workshop om mødeledelse for at styrke tværfaglig koordinering og samarbejde 
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omkring borgeren. 
 
På alle plejecentre har der været fokus på henholdsvis udarbejdelse og implementering af vejlednin-
ger og instrukser med det formål at øge kvaliteten i den rehabiliterende indsats.  
 
Instrukserne vedrører bl.a. indflytningssamtaler, samtaler om livskvalitet, dokumentation af rehabili-
teringsmål eller vurderinger af funktionsevne.  
 
Der har været et gennemgående fokus på at facilitere vidensformidling, kommunikation og samar-
bejde mellem beboere, pårørende og fagpersoner.  
 
Der har været et øget fokus på undervisning således at både beboere og medarbejdere støttes i at 
forstå og forholde sig til de rehabiliteringsmuligheder, som skal afklares i et samarbejde mellem be-
boer, personale, pårørende og andre relevante fagpersoner. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
I hjemmeplejen og på plejehjem vil der fortsætte arbejdet med borgerinddragelse og medbestem-
melse blandt andet i målsætning, for styrket tværfaglig koordinering samt fokus på borgerens aktivi-
tet og deltagelse i hverdagen. 
 
 
 
 
 
Mål 1.2  
Ældreområdet vil reducere antallet af forebyggelige  indlæggelser hos borgere tilknyttet Æld-
reområdet ved at forankre arbejdsgange for tidlig o psporing. 
 
Evaluering: 
Samtlige plejecentre og hjemmeplejen har nu implementeret triagering i afdelingerne, og der er ar-
bejdet målrettet og systematisk med forankring af triageringssystemer.  
 
Der arbejdes systematisk med metoder, der på forskellig vis monitorerer borgernes tilstand og der-
med mindskes risikoen for fejl og misforståelser ved rapportering imellem teams, da alle har nem 
adgang til de samme, relevante oplysninger. 
 
Input kan f.eks. behandles og udmøntes i eksisterende score-systemer, dokumentation og statistik. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der er behov for fortsat fokus på anvendelse af PPS. 
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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. 
 
Evaluering: 
Der har været et gennemgående fokus på proaktiv og tidlig planlægning af den palliative indsats. 
Der har været fokus på at styrke fagligheden og samarbejdet blandt andet med de praktiserende 
læger, som har en central rolle som samarbejdspartner i den palliative indsats på plejehjem.  
 
I de situationer hvor det er muligt, tilknyttes en fast sygeplejerske som tovholder på palliative forløb, 
og sikrer dialog med praktiserende læge, pårørende og andre relevante aktører. 
 
Der er alle steder opmærksomhed på konstruktiv brug af palliationsmapper, instrukser og sygeple-
jersker med særlige kompetencer indenfor feltet.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Ældreområdet vil fortsætte et bredt fokus på palliation i 2017. 
 

 

 
 
 
Mål 1.4  
Ældreområdet vil sikre kommunens borgere en høj ens artet kvalitet i sygeplejen med særligt 
fokus på patientsikkerhed og systematisk dokumentat ion.  
 
Evaluering: 
Alle borgere der modtager sygepleje får foretaget en sygeplejefaglig udredning og der pågår journal-
audit på udvalgte journaler. 
 
Der arbejdes systematisk med handleplaner og med inddragelse af PPS – praktiske procedure i sy-
geplejen. 
 
Arbejdet med at udarbejde kompetenceprofiler forventes afsluttet vinteren 2017. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:  
Indsatserne vil videreføres i 2017. 
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Mål 1.5  
Ældreområdet vil styrke patientsikkerheden for borg ere med medicinadministration, ved at 
implementere og forankre kommunens arbejdsgange for  FMK – Fælles medicin Kort. 
 
Evaluering: 
Fælles medicinkort er implementeret på alle borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene og anven-
des i den daglige drift. 
 
Driften af FMK har været udfordret og udfordres stadig af til dels systemtekniske uhensigtsmæssig-
heder – som forventes løst med fuld overgang til KMD Nexus, dels usmidige arbejdsgange i samar-
bejdet med nogle af kommunens læger. 
  
FMK synliggør hvem, der har ordineret hvad, hvilket giver en mere usmidig arbejdsgang med at få 
ajourført FMK, så den er i overensstemmelse med de aktuelle ordinationer. 
 
Lægernes oplever endvidere, at deres arbejdsgang omkring dosisdispensering er blevet besværlig-
gjort, hvilket bevirker, at nogle læger afviser denne dispenseringsform alene pga. tekniske proble-
mer. Samarbejdsmæssige udfordringer søges løst gennem dialog med de pågældende læger, lige-
som øvrige udfordringer søges løst i de tværkommunale FMK fora. Pga. ovennævnte er det for tidligt 
at evaluere på patientsikkerheden.  
 
Implementering af sundhedsplatformen på regionens sygehuse giver også en del udfordringer p.t. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:  
Området har stort fokus og vil også have det fremadrettet. 
 

 
 
 
 
Mål 1.6.  
Ældreområdet vil styrke den faglige kvalitet i inko ntinensydelserne via effektivisering af ar-
bejdsgange og optimering af bevillingsproces. 
 
Evaluering: 
Plejecentre og hjemmeplejen har fokus på området og nøglepersoner har gennemgået forbrug og 
behov hos beboerne/borgerne. Der er udarbejdet ændrede arbejdsgange og planlagt undervisning 
efter behov de enkelte steder. 
 
Kontinens-sygeplejerskerne udarbejder vejledning til dokumentation i KMD Nexus, som forventes 
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afsluttet i december 2016.  
 
Besparelsen på de 300.000 er indarbejdet i budgettet. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:  
Afklaring og udførelse af behov for fælles undervisning. 
 
 
 
 
 
Mål 1.7.  
Ældreområdet ønsker at øge borgernes mulighed for a t fastholde deres fysiske funktionsni-
veau, sociale sammenhænge samt aktivitet og deltage lse uden for hjemmet. 
 
Evaluering: 
Der er oprettet hold til vedligeholdende træning på Rønnebærhus og Teglporten aktivitetscentre, 
med en fysioterapeut fra genoptræningscentret og en aktivitetsmedarbejder fra aktivitetscentrene. 
Holdene varetages i et samarbejde mellem fysioterapeut fra Genoptræningscenter og aktivitetsmed-
arbejder fra Aktivitetscenter. Samarbejdet sikrer, at der i aktivitetscentrets rammer tilbydes målrettet 
træning på kropsniveau og et øget fokus på samvær og samtaler på holdene, udfra konceptet ”Gør 
noget få det godt”.* Udgangspunkt for samvær og samtaler er forskellige temaer om, hvordan man 
fastholder fysisk og social aktivitet samt deltagelse i samfundslivet, efter den visiterede træningspe-
riode er gennemført. Understøttelsen af relationer og netværk på træningsholdene er også tilrettelagt 
i sammenhæng med den målrettede indsats ”Forebyggelse af ensomhed”. Holdene træner 2 gange 
ugentligt i 10 uger. 
 
Ved midtvejsevaluering i august var 38 henvist og af 32 der startede træning, har 25 gennemført. 
Frafald skyldes primært sygdom samt at nogle borgere havde brug for et andet tilbud/ikke kunne 
træne på dette niveau. En del af borgerne er fortsat på alment motionshold på aktivitetscentre. 
 
Borgerne har overvejende svaret ja til, at forløbet har levet op til forventningerne samt tilgodeset 
deres behov. Trivselsindeks WHO-5 er anvendt til at måle borgernes oplevelse af forbedret trivsel, 
og der ses en lille fremgang, som ikke er signifikant. Materialet er endnu for spinkelt til endelig kon-
klusion. 
 
Målet er 60 henviste borgere i 2016, og ved midtvejs evalueringen var  38 henvist. I efteråret er hen-
vist færre end forventet. Holdene blev oprettet som lukkede hold af hensyn til den sociale relationelle 
indsats. Dette er justeret til løbende optag for at nedsætte ventetiden fra visitation til opstart.  Endelig 
evaluering udarbejdes i 2017. 
 
*”Gør noget, få det godt” er en dansk version af manualen til programmet ”Lifestyle Redesign”, et 
gruppebaseret program, som blev udviklet i forbindelse med det anerkendte ”The Well Elderly Study” 
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et forskningsprojekt ved University of Southern California. Det fastslås, at programmet, hvor gruppe 
processen var en vigtig del, fremmede sundhed og livskvalitet hos hjemmeboende ældre menne-
sker. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:  
Det skal overvejes om forventningen til antal deltagere til aktiviteten i 2017 skal nedsættes. 
 

 
 
 
 
Mål 1.8.  
Ældreområdet ønsker at øge livskvaliteten for borge re, som bor i plejebolig, ved at styrke kul-
turen og fællesskabet omkring mad og måltider, som en del af det gode hverdagsliv.   
 
Evaluering: 
Der er arbejdet fokuseret med måltidets betydning. Der har været en gennemgående opmærksom-
hed på at se måltidet som en helhed, hvor både mad, omgivelser og ernæringskvalitet er afgørende 
for at styrke kulturen og fællesskabsfølelsen omkring måltidet i det gode hverdagsliv. 
 
Der er udviklet måltidspolitikker flere steder.  
 
I forlængelse af dette mål, har der i løbet af 2016 været en stigende opmærksomhed på dys-
fagi(spise-synkeproblemer). 
 
Der har ligeledes været kompetenceudvikling i dysfagi – opsporing, indsatser samt kostproduktion 
for ergoterapeuter og ernæringsassistenter, samt plejefaglige. Denne indsats fortsætter i 2017. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:  
Der vil blive arbejdet videre med området overvægt og undervægt samt dysfagi se mål for 2017. 
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Mål 1.9.  
Ældreområdet vil styrke borgernes sundhed ved bland t andet at implementere Forebyggel-
sespakkernes anbefalinger i relevant omfang på grun d - og udviklingsniveau i 2015-17 i hen-
hold til politisk beslutning. 
 
Evaluering: 
I arbejdet med at implementere Forebyggelsespakkernes anbefalinger har Ældreområdet i 2016 
særligt fokuseret på anbefalingerne om mental sundhed, alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider 
samt hygiejne. 
 
Ældreområdet har sat fokus på mental sundhedsfremme ved at arbejde aktivt med 5 veje til et godt 
liv. Således udgør mental sundhed eksempelvis fundamentet for alle aktiviteter i aktivitetscentrene, 
og på plejecentrene inddrages beboerne i dagligdagens gøremål bl.a. med henblik på at være en del 
af fællesskabet, idet de fx indgår i borddækning, tøjvask, oprydning og indkøb.  Der er endvidere 
særligt fokus på at skabe relationer mellem beboerne og opspore ensomhed. Et plejecenter har op-
startet en madklub og fredagsbar, hvor beboerne udover socialt samvær også lærer ny mad og kul-
turer at kende. 
 
På aktivitetscentre, flere plejecentre og i hjemmeplejen er der udpeget ressourcepersoner med hen-
blik på tidlig opsporing af alkoholproblemer og rådgivning i forbindelse med uhensigtsmæssig brug. 
Et plejecenter og flere hjemmeplejedistrikter har haft besøg af Teglporten – Rusmiddelcenter, med 
henblik på at opdatere medarbejderne på, hvordan de kan bruge rusmiddelcentrets kompetencer. 
 
På pleje- og aktivitetscentre er der særligt fokus på bevægelse med eksempelvis træningshold, dans 
og gåture. Flere steder har man arbejdet med aktive arbejdsrutiner for medarbejderne. Hjemmeple-
jen har i samarbejde med det forebyggende team og kostfaglig konsulent udarbejdet en instruks for 
opsporing af borgere med risiko for overvægt. 
 
Der er udpeget ressourcepersoner på hygiejneområdet. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:  
Ældreområdet arbejder fortsat aktivt med at implementere Forebyggelsespakkernes anbefalinger og 
gør løbende status over indsatserne og videreudvikler disse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 
Mål 1.10  
Ældreområdet ønsker at øge ældres mulighed for at m estre og mindske oplevelsen af en-
somhed, gennem kompetenceudvikling og målrettede ne tværks- og nærværsskabende aktivi-
teter på kommunens aktivitetscentre og hos frivilli ge organisationer. 
 
Evaluering: 
Målet er en del af et fireårigt projekt med formålet at forebygge ensomhed, og har aktivitetscentrene 
som primært udgangspunkt, i samarbejde med foreninger og organisationer. 
 
Ud over aktivitetscentrenes ensomhedsforebyggende tiltag, har projektet i 2016 oprettet en søn-
dagscafe på Teglporten, samt indkøbsture for ældre i ældreboliger. Der har været arbejdet ihærdigt 
på at identificere indsatser, hvor målgruppen er bredere, og hvor der inkluderes nye frivillige. Såle-
des er indgået et samarbejde med Ensomme Gamles Værn om kompetenceudvikling af medarbej-
dere og frivillige til at oprette ’fortæl for livet grupper’ på aktivitetscentre, plejecentre og i lokalmiljøet. 
Uddannelsen starter januar 2017. 
 
Der er indgået et samarbejde med Læseforeningen og bibliotekerne om uddannelse af frivillige og 
medarbejdere til læsegrupper, på aktivitetscentre, biblioteker, plejecentre og i lokalmiljøer. 
 
Der har været afholdt 3 referencegruppemøder, med deltagere fra Seniorrådet, Brugerråd på de tre 
aktivitetscentre, Ældresagen, Røde Kors, Frivilligcenter m.fl.  
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:  
Projektet fortsætter i 2017 og 2018. 
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Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 
 

 
 
 
Mål 2.1   
Ældreområdet vil styrke den sundhedsfaglige dokumen tation og kvalitetssikring ved imple-
mentering og forankring af arbejdsgange i Avaleo Ca seflow (KMD Nexus). 
 
Evaluering: 
Der pågår fortsat implementering af Avaleo Caseflow/Nexus KMD således at dokumentation og regi-
strering styrkes og forankres. Flere steder er der sket fuld implementering og alle relevante medar-
bejdere dokumenterer efter retningslinjerne i AvaleoCaseflow/Nexus KMD, men ikke alle områder er 
konfigureret og arbejdet vil derfor fortsætte i første halvår af 2017.  
 
I arbejdet med at opnå styrkelse af den sundhedsfaglige dokumentation og kvalitetssikring har der 
været undervisning på kurser udbudt af Ældreområdet. Flere steder har der lokalt været undervis-
ning af medarbejderne med henblik på at opnå en større fortrolighed med at dokumentere i om-
sorgssystemet og sikre, at alle medarbejdere får videregivet relevante observationer hos den enkelte 
beboer.  
 
Der har i 2016 været arbejdet med etableringen af en velfungerende superbrugerorganisation og et 
fast undervisningskorps for at tilbyde medarbejderne en bedre kvalitet i den undervisning de modta-
get. Etableringen af dette er en forudsætning for, at Ældreområdet kan opnå effektivitet i medarbej-
dernes arbejde og dokumentation.   
 
Der har ligeledes været arbejdet på at opdatere vejledninger, som sikrer, at medarbejderne under-
støttes i deres arbejde med korrekt dokumentation inden for de enkelte områder. Arbejdet er ikke 
afsluttet og fortsætter ind i 2017. 
 
Der har været arbejdet med flere spor indenfor de forskellige områder, blandt andet ens arbejdsgan-
ge, korrekt sygeplejefaglig dokumentation. Mange af sporerne afsluttes i 2016, mens andre vil fort-
sætte ind i 2017. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   
I 2017 vil implementeringen af Avaleo Caseflow/Nexus KMD blive afsluttet. Der skal arbejdes videre 
med etableringen af en superbrugerorganisation og et fast undervisningskorps. Endvidere skal de 
vejledninger, der mangler at blive opdateret færdiggøres og de spor, som ikke er afsluttet i 2016 skal 
der arbejdes videre med enten i samme form eller i en ændret form afhængig af den udvikling der 
sker. Nogle spor vil blive ført ind i arbejdet med FSIII i 2017.  
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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 hjemme-
plejen.  
 
Evaluering:  
Tilsynspolitikken er revideret og politisk godkendt den 02.12.2015. 
 
I løbet af 2016 er der foretaget tilsyn hos 15 borgere for hver af de to nye hjemmeplejeleverandører. 
Disse viser tilfredshed med de to nye leverandører af hjemmepleje.  
 
Der holdes jævnligt samarbejdsmøder med de nye leverandører af hjemmepleje, som også udtryk-
ker stor tilfredshed med samarbejdet. 
 
Der er gennemført 15 telefon interviews med borgere inden for hver af de to leverandører af ind-
købsordning og disse viser tilfredshed. 
 
Elektroniske nøgler er opsat hos ca. 640 borgere, som har nødkald eller får hjælp fra hjemmeplejen 
og ikke selv er i stand til at lukke hjemmeplejen ind. 
 
Det økonomiske resultat er fremlagt politisk tidligere på året og der er indarbejdet besparelse på 
indkøbsordningen og på de elektroniske nøgler.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
Der holdes løbende opfølgningsmøder med alle leverandørerne, ligesom der føres årlige tilsyn. 
 
 
 
 
 
Mål 2.3  
Ældreområdet ønsker kontinuerligt at sikre effektiv e arbejdsgange på plejecentrene Bistrup-
vang, Frydenholm, Sjælsø og Byageren ved at inddrag e/vurdere et optimeringsværktøj og i 
forlængelse heraf implementere nye, og optimerede a rbejdsgange.  
 
Evaluering:  
Der er arbejdet med optimering og implementering af arbejdsgange med effektivisering for øje. Her 
har især været fokus på indkøb, rationel planlægning og tjenestetidsplanlægning. 
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På et plejecenter har man konsolideret LEAN princippet i alle køkkener og kontorer, og udvidet til 
også at  indføre LEAN på alle beboeres badeværelser og alle depoter. Det opleves i stigende grad, 
at det øger overblik, sparer tid til at lede efter ting og sikrer god lagerstyring.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
I 2017 vil vi afklare om LEAN med fordel kan udbredes til andre plejecentre. 
 
 
 
 
 
Mål 2.4.  
Ældreområdet vil styrke borgernes selvhjulpenhed, u afhængighed og livskvalitet ved at ud-
brede velfærdsteknologiske løsninger på Ældreområde t, herunder DIGIREHAB, Icura Activity, 
Min Kontakt og skylle-tørre toiletter.  
 
Evaluering:  
DIGIREHAB I Træning i hjemmet med IPad og social- og sundhedspersonale er gennemført som 
projekt i 2015/2016 og omfattede i alt 130 borgere. Evalueringen viste god effekt på den fysiske 
funktionsevne (62% af gennemførte forløb) og hjælpebehov målt med DIGIREHAB screeningen, 
men ikke på visiteret tid i hjemmeplejen.  
 
DIGIREHAB II Træning i hjemmet med IPad og social- og sundhedspersonale er igangsat som et 
opfølgende forløb, hvor screening og selektion af borgere optimeres. I alt 32 borgere får tilbudt et 
træningsforløb.  
 
Icura Activity 
Der har i 4K været gennemført et projekt med afprøvning af denne sensorteknik til borgere med be-
hov for vedligeholdende træning. 
De 4 kommuner har netop godkendt igangsættelse af et nyt fællesprojektdesign, hvor der sættes 
fokus på målgruppe og på evaluering af effekt af træning med dette hjælpemiddel. 
 
Min Kontakt 
Virtuelle besøg eller videobesøg anvendes i hjemmeplejen som erstatning for et faktisk besøg i bor-
gerens hjem. Der er udarbejdet økonomiske betragtninger som grundlag for indarbejdelse af en til-
pasning i budgettet for de kommende år. Projektet er idriftsat og borgerne udtrrykker tilfredshed med 
løsningen. 
 
Skylle-tørre toiletter.  
Der er afholdt erfaringsmøde med Teknologisk Institut med deltagelse af repræsentanter fra hjem-
mepleje og plejecentre. 
I samarbejde med distrikt Trørød er alle borgere, som er tilknyttet hjemmeplejen i distriktet screenet 
og der opsættes skylle-tørre toiletter hos 4 af borgerne. Fremover vil borgere i de øvrige distrikter 
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blive screenet på tilsvarende vis. Der er opsat skylle-tørre toilet i distrikt Trørød, så kendskabet til 
skylle-tørretoiletter udbredes blandt personalet. 
 
Opsætning af skylle-tørre toiletter på plejecentre og aktivitetscentre er i gang og fortsætter i 2017 i 
forbindelse med implementering af velfærdsteknologi under Værdighedspuljen og projektet ”Bedre 
brug af hjælpemidler”.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   
DIGIREHAB ønskes afprøvet yderligere med henblik på præcisering af anvendelighed og effekt i 
2017. 
 
Der arbejdes videre med alle ovennævnte teknologier i 2017 for at sikre effektvurdering og gevinst-
realisering. 
 
 
 
 
 
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 bered-
skab.  
 
Evaluering:  
Ældreområdet har i samarbejde med Lyngby Taarbæk og Hørsholm kommuner udarbejdet en for-
analyse af etablering af et tværkommunalt hjælpemiddeldepot. 
 
Analysen indeholder et overblik over de tre kommuners serviceniveau og drift af hjælpemiddeldepot 
samt en mulig samarbejdsmodel og økonomisk fordelingsnøgle, estimat over etableringsudgifter og 
et fremtidigt driftsbudget. 
 
På baggrund af analysen har Social- og sundhedsudvalget på sit møde den 14.09 2015 besluttet at 
fortsætte arbejdet med et fælles hjælpemiddeldepot beliggende i Nærum. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
Der udarbejdes forslag til fælles kvalitetsstandarder og udkast til samarbejdsaftale mellem Nordsjæl-
lands Brandvæsen og de tre kommuner. Når de endelige omkostninger ved etablering af et fælles 
depot i Nærum er beregnet fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget til bevilling. Det 
tværkommunale hjælpemiddeldepot i Nærum forventes taget i brug i september 2017. 
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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. 
 
Evaluering:  
Seniorrådet blev inviteret til at deltage og komme med input i foråret 2016. 
 
Relevante og centrale medarbejdere i Ældreområdet har været inddraget i processen omkring tek-
sterne til den nye hjemmeside.  
 
Der blevet arbejdet struktureret med alle tekster, der i dag ligger på hjemmesiden i samarbejde med 
kommunikationskonsulenterne. 
 
Arbejdet med hjemmesiden blev færdiggjort til tiden og gik i luften den 6.6.2016. 
 
Det nye look har krævet tilvænning for såvel borgere som medarbejdere. Omfanget er væsentligt 
mindre og en del baggrundsviden kan ikke længere findes på hjemmesiden. Hjemmesiden henven-
der sig direkte til borgerne på en lang række områder. 
 
Der er foreløbig oprettet visitkort for alle institutioner i Ældreområdet. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Ældreområdet vil fortsat udvikle indholdet på hjemmesiden og følge telefonstatistikken med henblik 
på at vurdere behovet for yderligere justeringer. 
 
Der arbejdes videre med den nye platform for institutionernes egne hjemmesider i 2017. 
 
 
 
 
 
Mål 2.7.  
Ældreområdet vil sikre effektive arbejdsgange genne m øget fokus på korrekt og tilstrækkelig 
dokumentation i Acadre i forhold til borger- og emn esager oprettet af ansatte i Ældreområ-
dets Administration. 
 
Evaluering:  
Der er igangsat udarbejdelse af journaliseringsnøgle og en øget fokus på arbejdet med området.  
 
I superbrugergruppen er der i Projekt Bedre Journalisering sat gang i udarbejdelse af retningslinjer 
for journalisering i hele Rudersdal Kommune, implementeringsguide, 10 Gode Råd og en ESDH-
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politik. Disse forventes først færdig i løbet af 2017 og kan herefter implementeres i Ældreområdet. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   
Arbejdet fortsætter i 2017. 
 
 
 
 
 
Mål 2.8.  
Ældreområdet vil arbejde med konceptet ”5 veje til et godt liv” i et fælles kommunalt udvik-
lingsprojekt med henblik på, at konceptet udbredes og skaber mere trivsel og øget livskvali-
tet for den enkelte for derved at styrke den mental e sundhed for alle i Rudersdal Kommune. 
 
Evaluering:  
Ældreområdet har fortsat arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv på flere forskellige måder. På 
aktivitetscentrene er 5 veje til et godt liv fundamentet for alle aktiviteter, og på plejecentrene inddra-
ges beboerne i dagligdagens gøremål bl.a. med henblik på at være en del af fællesskabet, idet de fx 
indgår i borddækning, tøjvask, oprydning og indkøb.  Der er endvidere særligt fokus på at skabe 
relationer mellem beboerne og opspore ensomhed. Et plejecenter har udarbejdet en pårørendepoli-
tik med fokus på socialt netværk, et andet plejecenter har opstartet en madklub og fredagsbar, hvor 
beboerne udover socialt samvær også lærer ny mad og kulturer at kende. 5 veje til et godt liv er på 
flere plejecentre taget op på personalemøder og relateres både til arbejdet samt til personalets eget 
liv.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Ældreområdet vil fortsat arbejde med at implementere 5 veje til et godt liv og udvikle indsatser og 
tiltag med henblik på at styrke den mentale sundhed. 
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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 nødvendige udvikling af tilbud til imødekommelse af efter-
spørgslen på plejeboliger, midlertidige pladser, æl dreboliger og daghjem i fremtiden.  
 
Evaluering: 
Ældreområdet har sikret en god tilbagetrækning fra Margrethelund, i et tæt samarbejde med Hørs-
holm Kommune, og i slutningen af april måned var alle berørte medarbejdere virksomhedsoverdra-
get, og borgerjournaler lagt over i Hørsholms dokumentationssystem. 
 
Forud for dette var det nybyggede plejecenter Frydenholm ibrugtaget og Birkegangens beboere og 
personale fra Hegnsgården flyttede til Frydenholm i april måned, denne proces forløb tilfredsstillen-
de. 
Primo september åbnede tredje og sidste etape af ud- og ombygningen på Lions Park Birkerød og i 
løbet af ca. 2 uger var alle boliger taget i brug. 
 
Ældreområdet fremlægger hvert år en opdateret ud- og ombygningsplan der forholder sig til kapaci-
tet og forventet efterspørgsel på bagrund af demografi og praksis. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Ældreområdet vil fortsætte projekteringen af yderligere ca. 28 boliger på Sjælsø og forberede mulig-
heden for opførelse af et friplejehjem i Rudersdal Kommune. Hertil kommer projektering og opførelse 
af yderligere et daghjem for yngre borgere med demens. 
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Indsatsområde 4: Tværgående sundhed og forebyggelse  
 

 
 
 
 
Mål 4.1  
Rudersdal Kommune vil øge borgernes muligheder for at have en sund hverdag. Det er kom-
munens ambition, at borgernes sundhed skal være i t op 5 i Region Hovedstaden. 
(socialgruppe 1).  
 
Evaluering: 
Der er i 2016 fortsat arbejdet målrettet med at iværksætte tiltag, som skal understøtte målet om at 
være i top 5 i regionens socialgruppe 1. 
 
Målet understøttes af implementeringen af forebyggelsespakkerne, hvor der i 2016 har været særligt 
fokus på pakkerne om mental sundhed, overvægt, fysisk aktivitet samt mad og måltider. 
 
Der er herudover arbejdet videre med udviklingen af kommunens rygestoptilbud med henblik på at 
rekruttere flere deltagere. Der er ved at blive etableret kursus for overvægtige voksne med henblik 
på at inspirere og motivere til ændring af kost- og bevægelsesvaner. Kommunen har deltaget i den 
årlige Kun med kondom kampagne og har endvidere deltaget i tværfaglige samarbejder om alkohol 
både internt i kommunen og på tværs af kommuner. Der er ansøgt om eksterne midler til udvikling af 
e-læring til frontmedarbejdere om tidlig opsporing af alkoholproblemer. 
 
Der har endvidere gennem året været arbejdet på og søgt fonde til finansiering af et tværfagligt 
kommuneprojekt om 5 veje til et godt liv, som skal medvirke til at styrke den mentale sundhed i 
kommunen.  
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
Der vil fortsat blive arbejdet målrettet med dette mål i 2017. I 2018 udkommer den regionale sund-
hedsprofil, hvoraf vi kan udlede, om målet samlet set blev opfyldt. 
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Mål 4.2.  
Rudersdal Kommune vil øge borgernes sundhed via for tsat implementering af Sundhedssty-
relsens forebyggelsespakker på tværs af kommunens f orvaltningsområder. I 2016 implemen-
teres forebyggelsespakkerne om mental sundhed, fysi sk aktivitet, mad & måltider samt over-
vægt. 
 
Evaluering:  
Der har gennem året været arbejdet målrettet med dette mål – både i Sundhedsafdelingen og i de 
enkelte fagområder.  
 
Der har været fokus på overvægt, og der er således etableret tilbud til overvægtige børn via tilbuddet 
Jump4fun. Samtidig er der ved at blive udviklet et tilbud til voksne overvægtige, hvor der arbejdes 
med kost- og bevægelsesvaner. Sundhedsafdelingen har bl.a. sat fokus på aktive arbejdsrutiner via 
afdelingens interne nyhedsbrev til alle kommunens medarbejdere. 
 
Der er arbejdet med mental sundhed som en del af den tværgående kommunale indsats om 5 veje 
til et godt liv. 
 
Rygestopkurserne er videreudviklet, og ultimo 2016 evalueres det, om denne videreudvikling har 
resulteret i bedre rygestopresultater. Der er afholdt fire rygestopkurser, heraf to i naturen med delta-
gelse af naturvejleder. 
 
Via det interne kursuskatalog er udbudt kursus i Tidlig opsporing af Alkoholproblemer, som dog ikke 
blev afholdt på grund af manglende deltagere. Der er etableret et tværfagligt netværk om tidlig op-
sporing af alkoholproblemer. Netværket har mødtes to gange i 2016, og der er udsendt nyhedsbrev. 
Der er således sket en lokal styrkelse af området. 
 
Kommunens hygiejnenetværk har afholdt kurser om hygiejne og sat fokus på emnet i forbindelse 
med den årlige hygiejnekampagne. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
Implementeringen af forebyggelsespakkerne følger den tidligere fastlagte plan for implementeringen. 
Der gives en årlig status fra fagområderne på deres indsatser, således at der dannes et samlet bille-
de af kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne. 
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Mål 4.3. 
Rudersdal Kommune vil øge borgernes mentale sundhed  ved at skabe øget trivsel og livskva-
litet for den enkelte gennem implementering af proj ektet ’5 veje til et godt liv - for alle i Ru-
dersdal Kommune’. 
 
Evaluering:  
Der har gennem året været arbejdet målrettet med at etablere projekt 5 veje til et godt liv. Der har 
været afholdt møde med en fond med henblik på at få projektet finansieret eksternt, og der er frem-
sendt ansøgning. 
 
Den organisatoriske forankring er etableret, herunder er der nedsat styregruppe og projektgruppe. 
 
Materiale til kompetenceudvikling er ved at blive udviklet, og kick off er ved at blive planlagt. I forhold 
til årets virksomhedsmål er projektet er ikke bredt kendt i organisationen, men i proces. 
 
Der er afholdt workshops for medarbejdere fra Ældreområdets administration, og 5 veje til et godt liv 
indtænkes i alle de sammenhænge, hvor det er relevant. Eksempelvis var 5 veje temaet for arran-
gementet Sund & Aktiv. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   
Det forventes, at projektet kommer ud til medarbejderne i løbet af foråret 2017, og herefter vil der 
blive arbejdet målrettet med borgerrettede indsatser. 
 
 
 
 
 
Mål 4.4.  
Rudersdal Kommune vil iværksætte indsatser til fore byggelse af hospitalsindlæggelser, så-
ledes at udgifterne til kommunal medfinansiering re duceres. Dette vil ske på tværs af forvalt-
ningsområder og i samarbejde med de praktiserende l æger.  
 
Evaluering:  
Ultimo 2015 drøftede Kontaktlægeudvalget i Rudersdal Kommune behovet for tiltag med henblik på 
at reducere forebyggelige indlæggelser. Input fra de praktiserende læger omhandlede indsatser på 
Ældreområdet, særligt behovet for akutpladser og en styrket palliativ indsats.   
 
Ældreområdet har arbejdet med og arbejder fortsat med en række indsatser, som skal medvirke til at 
reducere forebyggelige indlæggelser, herunder tidlig opsporing af ændringer i borgerens tilstand og 
behov, høj kvalitet i palliative forløb, styrket patientsikkerhed for borgere med medicinadministration, 
høj kvalitet i sygeplejen mv.  
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Sundhedsafdelingen vil primo januar 2017 gå i dialog med områder om, hvordan Sundhedsafdelin-
gen kan bistå områderne med data om hospitalsindlæggelser via træk af data fra Kommunal Øko-
nomisk Sundhedsinformationsgrundlag. Sundhedsafdelingen har ikke haft en separat dialog i 2016 
som planlagt med de øvrige forvaltningsområder; Beskæftigelse, Social-, Børne- samt Skole og Fa-
milieområdet, om områdernes mulighed for at iværksætte initiativer med henblik på at forebygge 
indlæggelser. 
 
Det er ikke muligt at opgøre, om den målsatte reduktion i antal indlæggelser i 2016 er opnået. Det 
skyldes, at indberetning af aktivitetsdata fra Herlev-Gentofte-Hospital til de centrale sundhedsmyn-
digheder er mangelfuld som følge af problemer i forbindelse med hospitalets implementering af 
Sundhedsplatformen. Kommunen har således pt. ikke adgang til retvisende data for 2016.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

   

Opfølgning på længere sigt:   
Målområdet følges i det kommunallægelige udvalg bestående af repræsentanter fra almen praksis 
og ældre-, social- og beskæftigelsesområdet, samt på tværs af kommunens andre forvaltningsområ-
der til og med 2019.  
 
  
 
 
 
Mål 4.5.  
Rudersdal Kommune vil i samarbejde med Regionen kva litetssikre og videreudvikle forløbs-
programmerne for KOL, type 2 diabetes, hjerte-karsy gdom, kræft - og lænde-ryg lidelser in-
den for rammen af Sundhedsaftale III.  
 
Evaluering:  
Der er primo 2016 udarbejdet et statusnotat om driften af forløbsprogrammerne for KOL, type 2 dia-
betes, hjerte-karsygdom og kræft i genoptræningscentrene, herunder tildelte midler, antal henvisnin-
ger og borgernes fremmøder. Statusnotatet viser, at det ikke er muligt elektronisk at trække relevan-
te LIS tal for området, og at der er behov for at revurdere organiseringen af tilbud, da henvisningen 
af borgere fra almen praksis er lav og frafaldet er stort. Statusnotatet er præsenteret i KLU for almen 
praksis og problematikken vedr. få henvisninger er drøftet. 
 
Statusnotatet har ført til følgende initiativer mhp. at kvalitetssikre og videreudvikle indsatserne til 
borgere med kroniske sygdomme. Initiativerne er flerårige og fortsætter i 2017. 
 

1. Nedsættelses af arbejdsgruppe på tværs af genoptræningscentre og Sundhedsafdelingen. 
 

2. Vurdering af faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden (reviderede 
forløbsprogrammer for KOL og type 2 diabetes), herunder godkendelse af kommissorium for 
implementering af anbefalinger. 
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3. Ansøgning om midler til tilkøb af Aveleo Sundhed, mhp. optimering af arbejdsgange og sik-

ring af løbende LIS data. 
 

4. Afdækning af fordele og ulemper ved fremtidigt samarbejde med Vi samler kræfterne, der er 
Planområde Midts driftsfællesskab for kræftrehabilitering. 

 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   
I 2017 implementeres de nye anbefalinger for området, så samme kvalitet som der anbefales natio-
nalt opnås, og der etableres med Aveleo Sundhed LIS rapporter for området, så en datadrevet sty-
ring muliggøres. Herudover ansættes der en KOL sygeplejerske til at understøtte en tidlig opsporing 
og diagnostik af lungesygdomme på tværs af forvaltningsområder, samt støtte til rygestop. 
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Økonomi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 priser
Regnskab 2015

Korrigeret 

budget 2016
Budget 2017

Redningsberedskab og busdrift 4.641.624              4.859.069           4.918.166         

00.58.95 Vagtcentralen 2.524.112              2.319.069           2.378.166         

02.32.31 Busdrift 2.117.512              2.540.000           2.540.000         

Sundhedsområdet 249.450.894          242.329.301       254.563.155    

04.62.81 Finansiering af sundhedsområdet 197.044.219          188.807.707       200.961.879    

04.62.82 Kommunal genoptræning i alt 34.400.590            34.952.591         34.358.750       

Kommunal genoptræning 2.636.002              2.223.364           2.555.589         

Skovbrynet 25.522.091            26.568.682         27.104.249       

Teglporten 4.539.293              4.607.542           4.698.912         

Kørselstjenesten 1.703.204              1.553.003           -                      

0462.84 Vederlagsfri Fysioterapi 11.907.608            12.231.856         12.435.864       

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.365.099              3.849.609           4.260.458         

04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.733.378              2.487.538           2.546.204         

Tilbud til ældre og handicappede 579.486.324          608.511.502       603.024.213    

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -172.355                -106.647             -108.107           

05.32.30 Ældreboliger 1.058.448              1.287.429           2.779.860         

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. 478.335.406          506.194.077       508.136.019    

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.724.319              9.857.101           1.646.797         

Hjemmehjælp 112.830.042          105.302.554       107.691.478    

Tilskud til hjemmehjælp, som modtager selv ansætter 1.598.575              1.457.951           1.477.916         

Hjemmesygepleje 53.593.848            56.745.328         56.745.328       

Private leverandører 22.593.848            27.873.140         28.148.712       

Plejehjem 294.454.479          315.748.545       325.937.334    

Tværgående opgaver og service i plejeboliger (ny bygningsdrift) 671.337                  1.211.387           1.302.213         

Betaling for personlig og praktisk hjælp samt mad mv. i alt -25.283.036          -28.709.238       -30.382.829     

Ledelse og administration 14.151.994            17.287.913         15.569.070       

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre m.m. 55.436.233            55.408.215         49.693.218       

05.32.34 Bygningsdrift m.v. 2.699.082              1.624.818           957.593             

05.32.35 Udlånshjælpemidler m.m. 26.684.187            30.295.503         27.829.005       

05.32.37 Plejevederlag m.m. 1.866.657              1.618.509           1.214.921         

05.35.40 Hjælpemiddeldepot m.m. 1.979.850              -                        -                      

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde 440.284                  396.310               399.579             

06.45 Ældre administration/visitation mv. 11.158.532            11.793.288         12.122.125       

Total 833.578.842          855.699.872       862.505.534    
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Nøgletal 

 
Befolkningsstatus  

Befolkningssammensætning i Rudersdal  2014 2015 2016 

60-79 år 12.027 12.114 12.174 

80 år + 3.402 3.524 3.547 

I alt 15.429 15.638 15.721 

 

 

 

Personalestatus Uge 40 

 2014 2015 2016 

Antal ansatte - årsværk  1.115 1.126 

 

 
 
Sygefravær 

 
 

Sygefravær opgjort i %:                                                               

01.10.2015 – 30.09.2016 6,9 % 

01.10.2014 – 30.09. 2015 6,4 % 

01.10.2013 – 30.09. 2014                      -            

01.10.2012 – 30.09. 2013 6,1 % 

 

 
 
Personaleomsætning i Ældreområdet  

2016 19,0 % 

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 på Ældreområdet 

 

 
 
Oversigt over plejecentre pr. 1. november 2016 

Institutioner Plejeboliger 
Midlertidige pladser 
inkl. genoptræning 

Daghjemsplads 

Lions Park Søllerød 72   

Lions Park Birkerød 81   

Bistrupvang 50   

Byageren 72   

Hegnsgården 21 45  

Krogholmgård 31 1  

Sjælsø 135  42** 

Skovbrynet 24 20  

Æblehaven 22 2  

Frydenholm 59  28 

Rønnebærhus 0  25 

I alt 567 68 95 

Byageren 

 

Plejecentret Sjælsø 

Genoptrænings- og  

aktivitetscenter Teglporten 

Skovbrynet 

 

 

 
 

 

 

Lions Park - 

Birkerød 

Frydenholm, Æblehaven 

 
Hegnsgården 

Krogholmgård 

Lions Park - Søllerød 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkehuset 

Rønnebærhus  

Bistrupvang 

 

Kernehuset 
 

Plejeboliger  Genoptræning  Daghjem  Aktivitetscentre  
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Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig Uge 40 

 2014 2015 2016 

Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig 84,2 85,1 85,0 

 
 
 

Boligstatus 
 

2015 
 

2016 

Antal plejeboliger 521 567 

Antal midlertidige pladser 68 68 

Antal ældre og pensionistboliger med kommunal anvisningsret 422 422 

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

Gns. ventetid til plejebolig på den specifikke venteliste 201 dage 209 dage 

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

Gns. Ventetid til ældrebolig på den specifikke venteliste 328 dage 363 dage 

 
 
 

Belægningsstatus 01.01. - 30.09.2016 

Belægningsprocenten på: 2014 2015 2016 

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

Midlertidige pladser  95,3 % 94,9 % 83,3 % 
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Opholdstid i permanente plejeboliger  

 1.10.13-0.9.14 1.10.14-0.9.15 1.10.15-0.9.16 

Antal indflytninger - alm. plejeboliger 98 144 144* 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
alm. plejeboliger 

996,5 dage 798,2 dage 876,8 dage* 

Antal indflytninger – demens plejeboliger 16 13 11 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
demens plejeboliger 

1180,4 dage 1044,8 dage - 

Antal indflytninger – plejeboliger for yngre 0 1 0 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
plejeboliger for yngre 

0 3.734 dage 0 

*Tallet omfatter ikke plejecentret Frydenholm, som først åbnede i 2016 

 
HJEMMEPLEJE: 

 

 

 
Oversigt over private leverandører i hjemmeplejen 

 
Personlig pleje 

 
Praktisk hjælp 

 

Omsorg Sjælland 
x x 

 

P.Obel Hjemmeplejeservice 
x x 

 

Lions Park Birkerød 
x x 

 

Lions Park Søllerød 
x x 

 
 
 
 
 
 

Leverandørstatus                                                                                             Uge 40 

 Antal 

leverandører 

Antal 

Modtagere 

Kommunal hjemmehjælp 1 1150 

Private leverandører af hjemmehjælp 4 465 
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Visitationsstatus Uge 40 

 2014 2015* 2016 

Visiterede timer i kommunal og privat hjemmepleje: 

- Antal timer i kommunal+privat hjemmepleje 7.864 6.171 6.185* 

Visiterede timer, kommunal hjemmepleje 

- Antal timer, personlig pleje 3.643 2.838 3.194* 

- Antal timer, praktisk bistand 2.674 2.095 2.036 

Visiterede timer, private firmaer  

- Antal timer, personlig pleje 645 487 483 

- Antal timer, praktisk bistand 902 751 473 

* Timer er inklusive delegerede sygeplejefaglige indsatser, leveret under sundhedslov.I 2015 ligger disse timer i sundhedslovsydelser. 
Timerne er § 83a,83.1 og 83,2 samt § 84. Ældrepulje og værdighedspulje er ikke medtaget i beregningen. 
 
 
 

 

 
 
Timepris hjemmehjælp - intern 

 
Uge 40 

Dag, praktisk hjælp, hverdage 283 

Dag, personlig pleje, hverdage 378 

Dag, personlig pleje, weekend 494 

Aften 498 

Nat 794 

 
 

Procentvis fordeling af visi-
terede timer i hjemmeplejen  

2015 

 

2015 

 

2016 2016 

 Private leve-

randører 

Kommunal 

leverandør 

Private leve-

randører 

Kommunal 

leverandør 

Praktisk hjælp 26 % 74 % 19 % 81% 

Personlig pleje 15 % 85 % 13 % 87 % 

Samlet fordeling 20 % 80 % 15,5 % 84,5 % 
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Madservice Uge 40 

 2014 2015 2016 

Antal modtagere af mad fra Din Private Kok - 80 98 

Antal modtagere af mad  fra Det Danske Madhus 347 270 225 

 
 
 

Indkøbsordning Uge 40 

 2014 2015 2016 

Antal modtagere af indkøb 517 566 497 

 
 
 
 
AKTIVITETSCENTRE: 

 
 
 
 
Brugerstatus Uge 39/40 

Antal brugere af aktivitetscenter: 2014 2015* 2016 

Kvindelige brugere - 668 847 

Mandligere brugere - 301 369 

Gns. antal brugere pr. dag - 205 346 

Gns. antal brugere pr. dag med kørselsordning - 18 24 

*Tal for 2015 indeholder ikke tal for Teglporten, som var under ombygning i 2015. 

 

 
 

Antal unikke brugere på aktivitetscentrene 
 

Uge 39 /40  

Rønnebærhus 486 

Bakkehuset 470 

Teglporten 260 

I alt 1.216 
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GENOPTRÆNING:  
 

Belægningsstatus 01.01 – 30.09 

Belægningsprocenten på: 2014 2015 2016 

- døgngenoptræningspladser 101,3 % 97,1 % 89,1 % 

 
 
 
Sundhedsloven (Teglporten og Skovbrynet) 01.01- 30.09 

 2014 2015 2016 

Antal almene genoptræningsplaner 988 1085 - 

Egentræning 34 0 - 

Antal specialiserede genoptræningsplaner** 146 181 - 

 
 
 
 
Vederlagsfri fysioterapi 01.01- 30.09 

 2014 2015 2016 

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

703 709 742 

 

 

 
 
Forløbsprogrammer (Antal borgere) 01.01- 30.09 

 2014 2015 2016 

KOL forløbsprogram 8 uger 31 20 47 

Diabetes kost 40 30 35 

Diabetes træning (Teglporten) 21 21 28 

Kræft forløbsprogram 31 36 34 

Rygestopkurser 19 40 26 
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HJÆLPEMIDLER/BOLIGINDRETNING: 

Borgerstatus  

 2014 2015 2016 

Antal borgere, der modtager 
hjælpemidler/boligændringer 

3.769 3.705 4.003 

 
 
 

Hjælpemiddelstatus 01.01 – 30.09 

 2014 2015 2016 

Antal kørsler af hjælpemidler 3.686 3.938 4.141 

Antal hjælpemidler/enheder 
udlånt/hjemtaget/repareret 

9.113 9.941 10.726 

 
 
 
 

Nødkald Uge 40 

 2014 2015 2016 

Antal borgere med nødkald 594 655 641 

Antal borgere med GPS 14 49* 39* 

*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” 2014 2015** 2016 

Antal henviste borgere til rehabilitering 368 511 482 

Andel, som bliver selvhjulpne*    

Personlig pleje 55 % 45 % 54 % 

Bad 58 % 65 % 68 % 

Kompressionsstrømper 60 % 63 % 62 % 

Tøjvask 54 % 47 % 63 % 

Rengøring 51 % 42 % 52 % 

Indkøb 62 % 62 % 75 % 

Måltid 56 % 54 % 59 % 
*Procentsatsen viser borgere som er blevet selvhjulpne, inkl. de borgere som fravælger indsatsen og klarer sig uden hjælp.  

 

 
SUNDHEDSUDDANNELSER: 
 

Aktivitetsstatus 01.01 – 30.09 

 2014 2015 2016 

Dimensionerede social -  og 
sundhedshjælperelever  

89 89 89 

Dimensionerede social – og 
sundhedsassistentelever 

23 23 23 

Dimensionedere sygeplejestuderende 78+ 78+ 78+ 

Antal social – og sundhedshjælperelever 
opstartet i perioden 

74 69 26 

Antal social – og sundhedsassistentelever 
opstartet i perioden 

23 23 19 

Antal sygeplejestuderende opstartet i perioden 49+ 42+ 40 

Antal ernæringselever opstartet i perioden 2 3 2 



 

 

  

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

 


